
 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem úprav pracovišť a změnou layoutu výrobní haly 

vybraného podniku pomocí nástrojů štíhlé výroby. V první části práce je teoreticky 

popsán výrobní proces, uspořádání pracovišť, štíhlá výroba a její vybrané metody.  

V praktické části práce je charakterizován vybraný podnik, analýza současného 

výrobního procesu a používaných vizuálních prostředků. Návrhová část obsahuje návrh 

nového layoutu výrobní haly, zavedení principů metody 5S na pracovišti a dále návrh 

na využití vybraných nástrojů vizuálního managementu. V závěru práce jsou 

zhodnoceny přínosy navrhovaných variant pro podnik. 

Abstract 

This diploma thesis deals with the modifications of workplace design and changesof the 

layout of the company’s production space using lean manufacturing tools. The first part 

of the thesis theoretically describes the terms like production process, organization of 

the workplaces, lean production and some methods of lean production. The practical 

part of the thesis describes the choosen company, analysis of the current production 

process and visual aids used in the production of the company. The design part contains 

a proposal for a new layout of the production hall, the introduction of the principles of 

the 5S method in the workplace and proposal for the use of visual management tools. At 

the end of the work, the benefits of the proposed options for the company are evaluated. 
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ÚVOD 

V dnešní době se trhy neustále vyvíjí a cílem podniků je být úspěšnější než konkurence. 

Požadavky zákazníků se neustále zvyšují, a tím rostou i požadavky na výrobu 

a poskytování služeb. Proto podniky musí vyrábět stále více odlišných výrobků, 

dosahovat vysoké kvality, rychlosti a spolehlivosti v dodávkách při velmi nízkých 

nákladech.  

Podniky jsou nuceny zabývat se otázkou, co mohou dělat jinak a lépe a hledají způsoby 

vylepšení podnikových procesů, aby snižovaly své náklady.  

S odpověďmi na tuto otázku jim velmi často může pomoct koncept štíhlé výroby. Tento 

koncept podniku přináší změny a zlepšování podnikového procesu tím, že k vytvoření 

výrobku nebo služby pro zákazníka potřebuje méně prostoru, času, nákladů 

ale i lidského kapitálu. 

Diplomová práce se zabývá zmapováním současného stavu výrobního procesu 

vybraného podniku a vytvořením návrhů změn v tomto procesu za využití metod štíhlé 

výroby.  

V první části práce jsou rozebrány teoretické přístupy štíhlé výroby, především 

uspořádání pracovišť, metoda 5S, Kaizen a vizuální management. 

V další části práce je charakteristika vybraného podniku XY, analýza současné situace 

ve výrobě tohoto podniku z pohledu toku materiálu a výrobků, layoutu výrobní haly 

a dále vizuálního stavu pracovišť a vizuálních prostředků, které podnik používá 

ve výrobě. 

V návrzích práce jsou uvedena doporučení pro podnik, konkrétně nový layout výrobní 

haly, implementace metody 5S, zavedení dalších vizuálních prostředků a schůzek SFM 

ve výrobě.  

V poslední části práce jsou uvedeny přínosy jednotlivých doporučení pro podnik 

a ekonomické vyčíslení nákladů jednotlivých variant návrhů. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Vybraný podnik se snaží reagovat na rostoucí poptávku zákazníků po inovativních 

střešních řešeních, proto se rozhodl navýšit své výrobní kapacity o nové výrobní linky 

tak, aby mohl plně uspokojovat potřeby svých zákazníků a případně pronikat na další 

obchodní trhy. Toto rozhodnutí však s sebou přináší jak změny v uspořádání výrobní 

haly, tak i ve výrobním procesu. 

Cílem této diplomové práce bude zmapování současného stavu výrobního procesu 

a vytvoření návrhů změn v tomto procesu s využitím nástrojů štíhlé výroby.  

První část práce se bude zabývat teoretickými východisky výrobního procesu, 

uspořádání pracovišť, ergonomií a vybranými metodami štíhlé výroby, kterými jsou 

just-in-time, Kaizen, vizuální management, metoda 5S a Shop Floor Management.  

V další části práce bude charakterizován vybraný výrobní podnik, výrobkové portfolio, 

prostory podniku a výrobní proces.  

Následně bude provedena analýza současné situace ve výrobě, konkrétně layoutu 

výrobní haly. Prostřednictvím pozorování pak bude analyzován vizuální stav pracovišť 

a vizuálních prostředků, které podnik využívá.  

V návrzích řešení bude vytvořen nový layout výrobní haly a bude provedeno jeho 

srovnání se současným layoutem. Tato část práce bude dále zahrnovat návrh 

implementace principů metody 5S a doporučení na zavedení nástrojů vizuálního 

managementu ve výrobním procesu vybraného podniku.  

Na konci práce budou uvedeny přínosy doporučovaných návrhů pro podnik a jejich 

ekonomické zhodnocení.  

Diplomová práce se má zaměřit především na pozorování ve výrobním procesu daného 

podniku, vlastní měření a bude vycházet z poskytnutých dat a rozhovorů od manažerů 

a zaměstnanců výroby. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Výrobní proces 

Proces je definován sérií logicky souvisejících činností nebo úkolů, jejichž 

prostřednictvím, pokud jsou postupně vykonávány, má být vytvořen dopředu 

definovaný soubor výsledků. (Svozilová, 2011, s. 14) 

Výrobní proces lze charakterizovat jako cílevědomou činnost, která je organizována za 

účelem vytvoření statků s cílem uspokojit požadavky spotřebitelů na trhu. Výsledkem 

výroby jsou výrobky nebo služby. (Heřman, 2001, s. 6) 

Výrobu lze dále definovat jako přeměnu výrobních faktorů na ekonomické statky 

a služby, které se dále spotřebovávají. (Keřkovský, 2001, s. 1) 

2.1.1 Členění výrobního procesu 

Výrobní proces lze členit podle několika hledisek, nebudou zde však vyjmenována 

všechna. 

U zakázkové výroby je produkt přímo specifikován zákazníkem. Pokud firma vyrábí 

pro trhy a nikoliv pro přímého zákazníka, pak se tento systém označuje jako výroba na 

sklad. (Jurová a kol., 2016, s. 110) 

Podle typu výrobního procesu dále rozlišujeme: 

- proudová výroba – na výrobních linkách vyrábí jeden, případně několik vysoce 

příbuzných produktů; 

- skupinová výroba – vyrábí se více druhů produktů v menších množstvích, 

produkt není vyráběn na lince; 

- fázová výroba – vyrábí se celá řada produktů v malém množství u každého 

druhu. 

Podle množství a počtu druhů vyráběných výrobků rozlišujeme typy výroby: 

- kusová výroba – při tomto typu výroby se vyrábí velký počet různých druhů 

výrobků v malých množstvích; 
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- sériová výroba – je charakteristická tím, že se výroba stejného druhu produktů 

opakuje v sériích. Podle velikosti série se dále rozlišuje malosériová, středně 

sériová a velkosériová výroba;  

- hromadná výroba – vyrábí se velké množství jednoho nebo malého počtu 

druhů výrobků. (Jurová a kol., 2016, s. 111) 

2.2 Štíhlý podnik 

Počátky štíhlého podniku lze nalézt již kolem roku 1910 v obdobích rané masové 

výroby Henryho Forda, který chtěl vyrobit co nejvíce výrobků (automobilů) za 

co nejkratší čas. 

Henry Ford seřadil úkony výroby do jediné výrobní linky, kde se automobily postupně 

montovaly ve sledu operací. Ford narazil na problém, před kterým stojí i dnešní 

podniky, a tím je požadavek zákazníka. Zákazníci po Fordovi požadovali kromě 

různých barev i různé typy automobilů, což vedlo k tomu, že masovou výrobu nahradilo 

masové přizpůsobování. 

Jedním z Fordových nástupců byl manažer výrobní linky Taiichi Ohno ze společnosti 

Toyota. V polovině 20. století byla společnost na pokraji úpadku, kdy si nemohla 

dovolit rozsáhlé investice a potřebovala změnit masovou výrobu na flexibilnější cykly 

dodávek menších typových řad. Ohno představil se svým kolegou Shigeo Shingem 

techniku rychlé přestavby (SMED), která byla inspirována poznatky z návštěvy USA, 

kde pozoroval práci techniků v závodním depu, ve kterém bylo vše maximálně 

zjednodušeno a seřazeno do jediného logického sledu. 

Dalším jeho poznatkem bylo, že není nutné vše objednávat ve velkých dávkách, když 

lze objednávat cíleně po relativně malých množstvích zásob, které jsou zrovna žádány.  

Dalším průkopníkem v procesním managementu byl J. Womack, který navrhl termín 

„štíhlá výroba“ (Lean Manufacturing). Zabýval se srovnávací studií systému řízení 

průmyslu v USA, Německu a Japonsku. Základní principy, které doporučuje ve své 

knize Lean Thinking, jsou: 

- hodnota – zabývat se tím, co je důležité pro efektivní fungování procesů 

zákazníků; 
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- hodnotový řetězec – rozlišení kroků, které v procesu přispívají k tvorbě 

hodnoty a které nikoliv; 

- tok – udržovat sled pracovních činností neustále v pohybu a eliminovat plýtvání, 

které vytváří případné čekání; 

- poptávka – předcházet tomu, abychom vytvořili nebo objednali víc produktů, 

než kolik je aktivně vyžadováno zákazníky; 

- úsilí o dosažení dokonalosti – neexistuje žádná úroveň dokonalosti, která by 

byla konečná a nepřekonatelná. (Svozilová, 2011, s. 23) 

Womack spojil jednotlivé součásti do jednotného systému, který předpokládal rozšíření 

do celé organizace. Průmyslový svět pak přijal Lean do univerzálních nástrojů pro 

zlepšování podnikových procesů. (Svozilová, 2011, s. 24) 

Lean lze definovat jako spojení principů a metod, které se zaměřují na identifikaci 

a eliminaci činností, které nepřinášejí hodnotu při vytváření výrobků a služeb určených 

pro zákazníky.  (Svozilová, 2011, s. 32) 

Štíhlý podnik provádí pouze ty činnosti, které jsou nezbytné, dělá je správně a hned 

napoprvé a také je dělá rychleji než ostatní konkurenti a za méně peněz. Štíhlost 

podniku není však o šetření peněz, ale o zvyšování výkonnosti firmy tím, že dokáže 

efektivněji využít svůj prostor, vyprodukovat více než konkurenti a na realizaci svých 

podnikových procesů spotřebuje méně časových prostředků. 

Štíhlost podniku znamená, že děláme to, co požaduje zákazník, a dále eliminujeme 

činnosti, které hodnotu výrobku či služby nezvyšují. Z filozofie štíhlého podniku tedy 

vyplývá, že máme maximalizovat finanční zisk při minimalizaci nutného úsilí. 

(Košturiak a Frolík, 2006, s. 17) 

Struktura štíhlého podniku zahrnuje 4 základní oblasti: 

- štíhlá výroba; 

- štíhlá administrativa; 

- štíhlá logistika; 

- štíhlý vývoj. 
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2.3 Štíhlá výroba 

Tento způsob výroby pochází z japonských průmyslových experimentů, kde se nazýval 

„přímá“ výroba, protože se jednalo o napřímení a zkrácení cesty od výrobce 

k zákazníkovi. (Jirásek, 1998, s. 9) 

Štíhlá výroba neboli Lean Production je princip neustálého zlepšování, který 

se zaměřuje na identifikaci a eliminaci plýtvání. Plýtváním označujeme činnosti, které 

nemají z pohledu zákazníka žádnou přidanou hodnotu. (Myerson, 2012, s. 1) 

Přidanou hodnotu definujeme jako rozdíl mezi náklady na pořízení vstupů a hodnotou 

transformovaných výstupů. Hodnota výstupů je určena trhem, nikoliv výrobcem, lze 

ji tedy měřit jen cenou, kterou jsou zákazníci ochotni zaplatit za výrobky a služby.  

(Kavan, 2002, s. 18) 

Mike Rother říká, že: „Štíhlá výroba je paradigma a způsob myšlení o výrobě. Je to 

filozofie, která zkracuje průběžný čas eliminací plýtvání, aby byly včas dodávány 

výrobky vysoké kvality při nízkých nákladech.“ (Košturiak a Frolík, 2006, s. 17) 

 

Obrázek č. 1: Štíhlá výroba 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Košturiak a Frolík, 2006, s. 23) 

Na obrázku výše jsou zobrazeny prvky štíhlé výroby, které vedou k eliminaci 

následujících forem plýtvání, vyskytujících se v každém výrobním procesu. 

- nadvýroba – vyrábí se velké množství anebo příliš brzo; 

- nadbytečná práce – činnosti jsou nad rámec definované specifikace; 

- zbytečný pohyb – nepřidává hodnotu; 

- zásoby – přesahující požadované minimum ke splnění výrobních úkolů; 

- čekání – na součástky, materiál, informace nebo na konec strojového cyklu; 
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- opravy – odstranění nekvality;  

- doprava – nadbytečná doprava a další manipulace; 

- nevyužité schopnosti pracovníků – označováno jako největší plýtvání 

ve firmě.  

Pokud chceme eliminovat plýtvání v podnikových procesech, musíme jej umět 

identifikovat a změřit. Základní metodou zeštíhlování je management toku hodnot, tuto 

metodu lze aplikovat i v jiných oblastech, než je pouze výroba. Jedná se o velmi 

jednoduchou a rychlou metodu, ke které je potřeba pouze list papíru a tužka. (Košturiak 

a Frolík, 2006, s. 24) 

Principy řízení štíhlé výroby (Lean Managementu): 

- princip „pull“ – zakázky procházejí výrobou tak, že každý pracovník je 

na určitém výrobním stupni odpovědný za zajištění požadavků výrobních 

stupňů, které dále navazují. Předností tohoto principu je snížení výrobních 

nákladů v důsledku snížení mezioperačních zásob a průběžné doby výroby.  

- princip zamezení plýtvání a optimalizace hodnotového řetězce – 

optimalizace procesů podniku spočívá ve správném plánování a kontrole 

spotřeby vstupů. Lean management se zaměřuje na optimalizaci všech interních 

aktivit i na maximální uspokojení potřeb zákazníka. 

- zaměření se na podstatné aktivity a klíčové schopnosti – podnik 

se soustřeďuje na činnosti, které umí dělat nejlépe ze všech aktivit v rámci 

hodnototvorného řetězce. Je potřeba analyzovat, které hodnototvorné prvky 

řetězce ovládá lépe než konkurence a které nejvíce přispívají ke zlepšení 

konkurenční firmy z pohledu zákazníka. Na tyto zdroje pak zaměří všechny své 

interní kapacity a dílčí výkony, které nejsou klíčové je potřeba zajistit pomocí 

outsourcingu u subdodavatelů. 

- princip nepřetržitosti – znamená, že zlepšování určité cílové veličiny je 

nepřetržitým procesem. Aby byl podnik před konkurencí, musí neustále 

rozpoznávat odlišná přání zákazníků a v předstihu je realizovat. (Tuček a Bobák, 

2006, s. 225) 
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2.3.1 Štíhlý layout 

Moore formuluje uspořádání závodu (layout) jako plánování optimálního uspořádání 

zařízení včetně personálu, provozního vybavení, skladovacích prostor, manipulačních 

zařízení a všech dalších podpůrných služeb, které spolu vytvářejí nejlepší strukturu. 

Dobré uspořádání závodu je základem pro fungování efektivního průmyslového 

podniku a v některých případech to může být rozhodující faktor pro přežití podniku.  

(Moore, 1962, s. 94) 

V mnoha podnicích bývá hlavní příčinou plýtvání nesprávně navržený layout. Takové 

layouty způsobují zbytečné a dlouhé materiálové toky, velké množství manipulačních, 

skladovacích a kontrolních činností, nepřehlednost v procesech a složité řízení výroby 

a logistiky. Tyto problémy lze vyřešit pomocí štíhlého layoutu, který přináší úsporu 

ploch, na kterých lze následně umístit další výrobní programy. Eliminace skladových 

ploch přináší snížení zásob, a i lepší přehled o pohybu materiálu a jednodušší řízení.  

2.3.2 Štíhlé pracoviště 

Základem štíhlé výroby je štíhlé pracoviště. Na návrhu pracoviště závisejí pohyby, které 

na něm pracovníci vykonávají denně. Od těchto pohybů na pracovišti se pak odvíjí 

i další záležitosti jako spotřeba času, výkonové normy, výrobní kapacity a další 

parametry. (Košturiak a Frolík, 2006, s. 24) 

Na pracovišti, které není štíhlé, pak pracovník vykonává mnoho zbytečných pohybů 

a činností, které vedou k nízké produktivitě práce.  

Štíhlé pracoviště má být navržené tak, aby spojovalo principy metody 5S s principy 

ergonomie, ale aby i pracovník při minimální námaze podal maximální výkon. 

Za hlavní cíle štíhlého pracoviště považujeme zvýšení výkonnosti, snížení úrazovosti, 

zvýšení autonomnosti a možnost víceobsluhy a zlepšení kvality a stability procesu. 

(Košturiak a Frolík, 2006, s. 65) 

Prostorové uspořádání pracoviště bude řešeno v následující kapitole.  
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2.4 Layout pracoviště 

V praxi bývá ve výrobě určitý počet pracovních ploch, které jsou rozmístěné 

v závislosti na tvaru budovy, a při optimalizaci layoutu je úkolem účelné rozmístění 

jednotlivých pracovišť. Některá pracoviště je lepší mít co nejblíže k sobě, jiná zase co 

nejdále, aby byl maximálně využit kapitál firmy. Rozmístění pracovišť je dále 

ovlivněno vzdáleností od vstupu do objektu, vzdáleností k nakládacím rampám, okny, 

podlažím, kde se pracoviště nachází nebo například nosností podlahy. 

Využití pracovních ploch podniků by mělo být hospodárné, protože rychlému 

a hladkému toku zásob špatné rozvržení pracovišť zpravidla nepřeje. (Kavan, 2002, 

s. 193) 

Zásady rozložení layoutu jsou: 

- princip integrace – dobré uspořádání je takové, které integruje pracovníky, 

stroje, materiál a další podpůrné služby tak, aby bylo dosaženo optimálního 

využití zdrojů a maximální efektivity. 

- princip minimální vzdálenosti – výrobní zařízení by měla být uspořádána tak, 

aby celková vzdálenost pohybu pracovníka nebo materiálu byla minimální a měl 

by být preferován přímý pohyb. 

- princip využití prostoru – dobré uspořádání je takové, které využívá vertikální 

i horizontální prostor a nestačí pouze optimální využití podlahové plochy, ale 

i výška prostoru má být efektivně využita. 

- princip toku – dobré uspořádání umožňuje pohyb materiálu dopředu směrem 

k fázi dokončení a nemělo by docházet ke zpětnému sledování.  

- princip maximální flexibility – rozvržení layoutu lze změnit bez větších 

nákladů a času. 

- princip bezpečnosti a spokojenosti – dobré uspořádání náležitě zohledňuje 

bezpečnost a spokojenost zaměstnanců a chrání zařízení proti požárům, krádeži 

atd.  

- princip minimální manipulace – dobrý layout snižuje manipulaci s materiálem 

na minimum. (Kumar a Suresh, 2008, s. 43) 

Rozmístění pracovišť v prostoru dělíme zpravidla na individuální (volné) nebo 

skupinové. Individuální rozmístění se využívá u nižších typů výrob, u kterých 
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se výrobní procesy neopakují, a celkový počet pracovišť je malý. U tohoto rozmístění je 

složité stanovit pro rozmístění zařízení a strojů společné znaky výrobků nebo operací. 

Individuální rozmístění se využívá v laboratořích, vývojových nebo prototypových 

dílnách apod.  

Skupinové rozmístění se používá ve složitějších výrobních procesech a u vyšších typů 

výrob. Dělba práce hraje roli ve vyčleňování nebo slučování pracovišť, a to na základě 

příbuznosti výrobních operací a shodných technologií do technologického uspořádání 

pracoviště nebo podle charakteru vyráběného produktu do předmětného uspořádání 

pracoviště. Dalším typem může být i kombinace obou uspořádání. (Tuček a Bobák, 

2006, s. 236) 

Mezi základní typy uspořádání výrobního procesu se řadí technologické, předmětné, 

buňkové uspořádání, pevná pozice výrobků a kombinované uspořádání. 

2.4.1 Technologické uspořádání  

U tohoto uspořádání se vytvářejí skupiny podobných pracovišť (např. strojů), přičemž 

pracoviště nejsou seřazena s ohledem na technologické postupy výrobků a rozpracované 

výrobky jsou podle potřeby přesouvány mezi pracovišti.  

Technologicky uspořádaná pracoviště jsou vhodná, pokud se vyrábí široký okruh 

výrobků v menších objemech a jednotlivé výrobky jsou přizpůsobovány požadavkům 

zákazníka. (Keřkovský, 2001, s. 14) 
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Obrázek č. 2: Technologické uspořádání 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Tomek a Vávrová, 2014, s. 43) 

Výhody technologického uspořádání představují: 

- výrazná flexibilita a schopnost přizpůsobení se; 

- větší prostor pro rozhodování pro všestranněji kvalifikované pracovníky; 

- rychlejší a účinnější řešení poruch strojů či změn plánů; 

- větší variabilita druhů vyráběné produkce za použití univerzálních strojů; 

- přijímání nových zakázek. 

Nevýhody technologického uspořádání: 

- prostorová a časová nepřehlednost; 

- dlouhé dopravní cesty; 

- vysoký počet meziskladů; 

- potřeba úprav plánů podle příchodu nových zakázek; 

- složité řízení výrobního procesu. (Tomek a Vávrová, 2014, s. 44) 

2.4.2 Předmětné uspořádání  

Při předmětném uspořádání jsou pracoviště seřazena účelově dle potřeb zpracování 

výrobků s ohledem na minimální a plynulé mezioperační přepravy výrobků. 
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Toto uspořádání ve srovnání s technologickým uspořádáním vyžaduje užší okruh 

výrobků vyráběných ve větších objemech s omezenými možnostmi přizpůsobování 

produktů požadavkům zákazníka. (Keřkovský, 2001, s. 15) 

 

Obrázek č. 3: Předmětné uspořádání 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Tomek a Vávrová, 2014, s. 43) 

Za výhody předmětného uspořádání lze považovat: 

- nižší přepravní a manipulační náklady; 

- nižší průběžná doba výroby výrobku; 

- přehledný materiálový tok; 

- nižší zásoby nedokončené výroby; 

- menší požadavky na kvalifikaci zaměstnanců. 

Mezi nevýhody předmětného uspořádání lze zařadit: 

- vysoké náklady na přípravu zařízení a nízká flexibilita výroby; 

- vzájemná závislost pracovišť; 

- špatné časové rozvržení dodávek materiálu může vést k zastavení výroby; 

- vyšší kapitálová náročnost při pořízení speciálních výrobních strojů; 

- vyšší požadavky na prohlídky a údržbu. (Tomek a Vávrová, 2014, s. 45) 

2.4.3 Buňkové uspořádání 

V dnešní době firmy vyrábí široký sortiment výrobků, kdy není možné pro každý 

výrobek vytvořit samostatnou linku, proto je dobré využít řešení výrobní buňky, 

ve kterých se produkuje skupina produktů se společnými charakteristikami, jako jsou 

např. zákazník, výrobní postup, tvar a jiné. (Košturiak a Frolík, 2006, s. 135) 

U buňkového uspořádání jsou pracoviště seřazena do skupin (buněk) tak, aby se určité 

části výrobního procesu mohly uskutečňovat na jednom místě bez nutnosti přemisťovat 

výrobky mezi jednotlivými operacemi. (Keřkovský, 2001, s. 14) 
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Obrázek č. 4: Buňkové uspořádání 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Košturiak a Frolík, 2006, s. 137) 

Tři základní typy výrobních buněk jsou: 

- buňky pro výrobu součástí – jedná se o výrobní jednotky, ve kterých je 

sjednoceno veškeré technologické zařízení i nástroje řízení, potřebné 

pro komplexní výrobu geometricky nebo procesně příbuzných dílů (např. 

obrábění, lisování, kování atd.) 

- montážní buňky – slouží pro skupiny montovaných výrobků. 

- procesní buňky – jsou předem určeny technologickým procesem a zajišťují 

služby ostatním oblastem výroby (např. lakování, povrchová úprava). (Mašín 

a Vytlačil, 1996, s. 126 – 129) 

Výrobní buňky přináší zjednodušení materiálového toku, snižují čas, redukují výroby 

ve velkých dávkách a tím i skladovací prostory a zjednodušují manipulaci s materiálem. 

(Košturiak a Frolík, 2006, s. 135)  

2.4.4 Pevná pozice výrobků  

Transformující výrobní zdroje (zařízení, pracovníci) jsou dle potřeby přesouvány 

do místa výroby a výrobní zdroje jako materiál nebo rozpracovaný výrobek se 

v průběhu zpracování nepohybují. (Keřkovský, 2001, s. 14) 

2.4.5 Kombinované uspořádání 

Uvedené typy uspořádání se vyskytují v nejrůznějších kombinacích, protože vznikají 

na základě podmínek trhu a konkrétních provozů. Kombinovaná uspořádání lze nalézt 
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v průmyslu i v ostatních resortech a oblastech jako jsou nemocnice, supermarkety, 

dopravní podniky a jiné. (Kavan, 2002, s. 188) 

2.5 Obecný postup při sestavování návrhu layoutu 

Správný metodický postup je důležitým předpokladem pro sestavení dobrého návrhu 

uspořádání pracovišť. Příprava návrhu obvykle probíhá v následujících etapách: 

- orientační průzkum – jedná se o prvotní a rychlé seznámení se s objektem 

řešení. Zaměřuje se na hlavní články problematiky a zabezpečuje racionální 

přístup k řešení problému. 

- sběr informací – jedná se o nejdůležitější etapu, která nemůže být vynechána. 

Sběr informací je nutné organizovat, aby podklady byly zkompletovány 

ve stanoveném termínu a nedocházelo k plýtvání času tvůrčích pracovníků.  

- rozbor – z dobrého rozboru vyplynou varianty možného řešení problému. 

Rozbor se dotýká široké oblasti výrobního procesu, např. rozbor strojů výroby 

a jejich využití, rozbor toku materiálu a manipulačních prostředků, časové 

rozbory výroby atd. V rozboru posuzujeme a hodnotíme zkoumaný jev 

z různých hledisek jako je technické hledisko, ekonomické, psychologické 

a další.  

- návrh – v této etapě lze uplatnit tvůrčí talent řešitelů. Důležité je připravit návrh 

a jeho ekonomické zhodnocení. Také sem patří vypracovaný časový plán 

realizace.  

- realizace -  jedná se o poslední etapu projektu, tedy instalaci a zavedení 

navrhovaného projektu. V této etapě se zároveň projeví i vady a nedostatky 

daného návrhu. Realizaci je možné provést dodavatelsky, vlastními silami anebo 

jejich kombinací. V této etapě proběhne i závěrečné zhodnocení projektu 

a případné následné dolaďování. (Hlavenka, 2005, s. 20-22) 

2.6 Ergonomie 

Ergonomie se uplatňuje jako vědecká disciplína, která je založená na porozumění 

vzájemného působení člověka a dalších složek systému. Pomocí vhodných metod 

a teorie zlepšuje zdraví člověka, jeho pohodu a výkonnost. (Gilbertová a Matoušek, 

2002, s. 15) 
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Ergonomie se zabývá vzájemnými vztahy člověk – stroj – pracovní prostředí. Znamená 

to, že pracovní prostředí a podmínky se musí přizpůsobovat pracovníkovi. Optimálně 

uspořádané pracoviště vede k dosažení trvalé osobní vysoké výkonnosti a tudíž 

i k efektivnosti podniku jako celku. Podnik musí zaměstnanci zajistit zejména: 

- vhodnou polohu při práci; 

- vhodné zorné podmínky pro práci; 

- vhodnou výšku pracovní plochy; 

- vhodné pohybové prostory; 

- bezpečný přístup na pracoviště a bezpečnost při výkonu práce. 

Neexistuje žádné optimální držení těla ani pohyb, proto se doporučuje střídat sezení, 

stání a přecházení všude tam, kde je to možné, a vyloučit negativní vliv fyzikálního 

zatížení lidského těla.  

Při dodržování metod ergonomie lze zjednodušit pracovní postupy, snížit zatížení 

na zaměstnance. Klesne také pracovní neschopnost způsobená zraněními pohybového 

aparátu zaměstnanců.  

Základní pravidla ergonomie se podle Tučka a Bobáka definují takto: 

- práce v neutrálních polohách (neohýbat se, nepřetáčet se, rovné držení hlavy, 

ramena volně); 

- snižování nadbytečné síly (minimalizovat přenášení na menší vzdálenosti); 

- mít vše snadno na dosah; 

- práce ve vhodných výškách (podložky pro menší a nástavce pro větší); 

- odstranění nadbytečných pohybů (pákové mechanismy, převody); 

- snížení únavy a statického zatížení (střídání práce, přestávky, stát i sedět); 

- odstranění tlakových bodů (puchýře – lepší rukojeti, ostré hrany u stolu 

zakulatit); 

- volný prostor pro chůzi atd.; 

- pohyb a cvičení; 

- udržování příjemného prostředí (hluk, otřesy, horko, zima). 

Nepříznivé pracovní prostředí vede ke ztrátám, nemocem z povolání a k onemocněním. 

(Tuček a Bobák, 2006, s. 234-235) 
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2.7 Vybrané metody štíhlé výroby 

V následujících podkapitolách budou popsány vybrané metody štíhlé výroby. 

2.7.1 Just-in-time (JIT) 

Systém řízení výroby just-in-time pochází z Japonska a je spojován s automobilkou 

Toyota. JIT je původně označován jako „Toyota Production System“, výrobní systém 

dnešní doby je však odlišný od toho, který se uplatňoval dříve. Na západě začal systém 

JIT ovlivňovat výrobu až v pozdních sedmdesátých letech a na počátku osmdesátých. 

Přizpůsobení západní výroby bylo založeno na analýzách informací o systémech, které 

využívaly japonské společnosti. (Tuček a Bobák, 2006, s. 206) 

Základní myšlenkou JIT je výroba pouze nezbytných položek v potřebné kvalitě, 

v potřebných množstvích a v nejpozději přípustných časech. JIT se orientuje 

na odstraňování pěti základních druhů ztrát plynoucích z nadprodukce, čekání, dopravy, 

udržování zásob a nekvalitní výroby. K systému JIT lze přistupovat těmito způsoby: 

- JIT je definován jako firemní filozofie řízení výroby, případně i v dalších 

činnostech podniku, kde je za cíl průběžné zlepšování a eliminace ztrát na 

kterém se podílejí všichni zaměstnanci. 

- JIT se používá v řízení výroby formou souboru technik, které jsou pro využívání 

JIT typické. 

- v řízení výroby jsou uplatněné i plánovací principy JIT. (Keřkovský, 2001, 

s. 61-62) 

Hlavní myšlenkou filozofie JIT je odstraňování plýtvání ve všech podobách, ke kterému 

vedou čtyři základní principy: 

- zjednodušování – odstraňování složitých řešení, pokud jednoduché metody 

a přístupy dokáží totéž; 

- zviditelnění – podpora potřeby „vidět co se děje“ v průmyslových a obchodních 

procesech (prostoje, zmetky, počty kusů atd.) 

- synchronizace – organizace rychlosti a pružnosti v podnikových procesech tak, 

že výroba bude sladěna s aktuální potřebou namísto s plánovanou potřebou; 

- neustálé zlepšování – neustálý rozvoj celého systému. 
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Aby podnik mohl tyto základní principy využít v plném rozsahu, musí splnit podmínky 

kterými jsou např. plánování a výroba na objednávku, eliminování plýtvání a prostojů, 

mít plynulé materiálové toky apod. (Vytlačil, Mašín a Staněk, 1997, s. 47) 

2.7.1.1 Systém tahu 

Se systémem řízení JIT došlo k převratné změně až revoluci v průmyslové výrobě 

zavedením tahu (pull) místo tlaku (push). Znamená to, že jakmile je jeden proces 

dokončen, jsou výrobky přepraveny (tlačeny) z předřazeného procesu do následujícího 

procesu. Následující procesy často slouží jako mezisklady, na kterých jsou celé řady 

dílů, ale velmi často chybí právě ty díly, které následný proces bezprostředně potřebuje. 

Pokud by odpovědnost v aplikaci filozofie JIT byla na následném procesu, je 

v předcházejícím procesu vyráběno a potom přepravováno (taženo) pouze to, 

co následný proces potřebuje a objedná. Tradiční princip „přinesu ti to, co vyrobím“ se 

změnil na princip „vezmu si to, co potřebuji“. (Vytlačil, Mašín a Staněk, 1997, s. 45-46) 

Bauer a kol. definuje pull výrobu jako regulovanou výrobu, a tedy tak, že předchozí 

proces vyrábí pouze tolik výrobků, kolik jich potřebuje následující proces. Touto cestou 

lze cíleně omezit (regulovat) množství zásob a rozpracované výroby ve výrobním 

procesu. (Bauer a kol., 2012, s. 70) 

 

Obrázek č. 5: Princip tahu místo tlaku 

(Zdroj: Vytlačil, Mašín a Staněk, 1997, s. 46) 

2.7.2 Kaizen a gemba 

Hlavní rozdíl v chápání změn v Japonsku a na západě spočívá v pojmu Kaizen. 

Pro mnoho japonských manažerů je tento pojem natolik zřejmý a přirozený, že si ani 

často neuvědomují jeho přítomnost ve svém myšlení. Ve většině současných západních 
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společností je tento pojem spíše nepřítomný a tyto společnosti filozofii Kaizen odmítají, 

aniž by věděly, co obnáší. (Imai, 2004, s. 23) 

Kaizen je označení pro neustálé zlepšování procesů, činností, lidí a jejich spolupráce 

ve firmě. Základem Kaizenu je kultura zlepšování, nespokojenost s aktuálním stavem, 

neustálé hledání a odstraňování plýtvání a na problémy se pohlíží jako na příležitosti.  

Kaizen lze nalézt v podnikových procesech jakými jsou např. výroba, administrativa, 

logistika, vývoj výrobků, obchod a další. Vyskytuje se v mnoha formách, 

od individuálního zlepšování přes různé workshopy až po projektové zlepšování. Různé 

typy problémů vyžadují různé metody řešení. (Košturiak a kol., 2010, s. 7-9) 

Slovo gemba je v japonském průmyslu téměř stejně populární jako slovo kaizen. 

V japonštině znamená slovo gemba místo, kde se skutečně něco děje. V podnikání 

gemba označuje místo, kde probíhají veškeré aktivity, které přidávají hodnotu 

a uspokojují zákazníky, proto jej lze přeložit jako pracoviště, výroba nebo provoz. Tedy 

místo, kde se vytvářejí výrobky nebo služby. Pracoviště jsou však velmi často manažery 

přehlíženy, protože kladou důraz spíše na takové sektory, jako je finanční management, 

marketing, prodej a vývoj výrobků. Pokud by se manažeři zaměřili na gemba, 

tedy výrobní pracoviště, objevili by příležitosti, jak podnik dovést k větším úspěchům 

a ziskům. (Imai, 2005, s 29-30) 

Gemba management (dům) musí stát na pevných základech, které zapojují jednotlivé 

pracovníky do týmové práce, sebedisciplíny, vizuálního řízení, komunikace, rozvoje 

znalostí apod. Management musí vytvářet podmínky pro kontinuální provádění těchto 

aktivit.  
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Obrázek č. 6: Gemba dům 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Vytlačil a Mašín, 1999, s. 18) 

Dle Tučka a Bobáka (2006) jsou základní pojmy gemba zlepšování následující: 

- gemba – reálná prostředí (místa, kde vznikají hodnoty); 

- gembutsu – reálné věci (výrobky, materiál, díly, stroje); 

- gemjitsu – reálná fakta (pravdivé odpovědi na otázky, skutečná čísla). 

Za 5 zlatých pravidel gemba zlepšování se považuje: 

- při objevení problému jít na místo, kde se objevil (gemba); 

- zkontrolovat reálná a pravdivá čísla (gemjitsu); 

- provést na místě dočasná opatření; 

- nalézt kořeny problému; 

- formulovat a standardizovat preventivní opatření. (Tuček a Bobák, 2006, s. 272; 

Vytlačil a Mašín, 1999, s. 18) 

2.7.3 Vizuální management 

I přes rozvoj informačních technologií a systémů dochází k oživení jednoho 

z nejstarších způsobů komunikace a tím je vizuální komunikace, na jejímž základě je 

postaveno vizuální řízení. Je známo, že člověk vnímá až 80 % informací vizuálně. 

(Tuček a Bobák, 2006, s. 286) 

Stará moudrost říká: „Lepší je jednou vidět, než dvakrát slyšet.“ Zrak má ze všech 

smyslových orgánů největší kapacitu a spolu se sluchem zabezpečuje příjem největšího 

množství informací z okolního světa.  
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Vizuální management je považován za jedno z velkých tajemství úspěchu světových 

firem. Používá prostředky, pomocí nichž můžou pracovníci rychle pochopit stav 

procesu, standardy, odchylky a další faktory. Je výbornou cestou pro předávání a sdílení 

informací, podporuje týmovou práci, řízení a kontrolu, vše navíc beze ztrát. 

Vizuální management je souhrn grafických nástrojů, obrázků a pomůcek, které 

pomohou zpřehlednit celý proces a zpřístupní pochopení situace a procesů všem 

zainteresovaným stranám. (Bauer a kol., 2012, s. 43) 

Dle Vytlačila a Mašína (1997) je vizuální management efektivní metodou, při které jsou 

poskytovány informace jasným a vizuálním způsobem tak, aby se podpořilo chápání 

současného stavu procesů zaměstnanci i managementem. V podobě prostředků vizuální 

kontroly pomáhá k okamžité identifikaci odchylek od ideálního stavu. (Vytlačil 

a Mašín, 1997, s. 275) 

Do praktik vizuálního managementu patří jasná viditelnost reálných věcí (gembutsu), 

tabulek, seznamu a záznamů výkonu. Vizuální management je nedílnou součástí 

základu domu gemba. (Imai, 2005, s. 97) 

Vizuální management pomáhá: 

- vytvořit a udržovat konkurenční výhody podniku; 

- vytvořit a dodržovat systematický přístup ke zlepšením v podniku; 

- předávat požadavky podniku do vizuálních stimulů, které používá k vysvětlení, 

oznamování, ujasňování a spojení mise, vize, cílů, hodnot a kultury v podniku; 

- zobrazit klíčová data a informace zdůrazňující to, co je v podniku nejdůležitější; 

- zviditelnění problémů a následně jejich řešení; 

- udržovat bezpečnost pracoviště atd.  

K vizuálním technikám patří: 

- barevné značení; 

- obrázky, grafika, barevné čáry; 

- signalizace; 

- nástěnky a informační tabule; 

- diagramy; 

- barevné značení abnormalit; 
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- obrázková dokumentace apod. (Bauer a kol., 2012, s. 44-45) 

 

Obrázek č. 7: Vizuálně řízené pracoviště 

(Zdroj: Tuček a Bobák, 2006, s. 286) 

Vizuální management pomáhá řídit celý provoz. Aktivně podporuje vzájemnou 

interakci lidí, strojů a okolí v provozu. Vizuální management je potřeba chápat jako 

pomůcku a nikoliv jako cíl. (Bauer a kol., 2012, s. 47) 

Roser uvádí čtyři přístupy k vizuálnímu managementu: 

- zviditelnění dat a informací prostřednictvím informačního displeje – 

s některými typy dat a informacemi to jinak udělat nejde a jsou zobrazovány 

pomocí informačních displejů označovaných japonským označením andon, 

který zlepšuje tok informací v případě problému.  

- značení a štítkování – pomocí různých barev lze odlišit, co se kde provádí, 

co kam patří a kde mají nástroje své místo. Některá značení pracovišť ovlivňují 

zákony, nařízení a vyhlášky. Na pracovišti lze určitě nalézt značení pro případy 

požáru či nebezpečí, které patří do prvků vizuálního managementu.  

- vizuální management a nástroje či komponenty – nejlepší vizuální 

management je takový, který podává data a informace přímo a automaticky. 

Znamená to, že pokud vidíme úroveň zásob nebo nářadí v šuplíku, je tato 

informace v danou chvíli aktuální a chybná s malou pravděpodobností. Běžným 



32 

 

příkladem této vizualizace jsou nástroje v šuplících, které mají svá místa, pokud 

nějaký nástroj chybí, tak hned víme, o který se jedná.  

- vizuální management a layout – podává dobrou představu a přehlednost 

o procesech a materiálových tocích. Každý produkt či materiál má jasně určený 

prostor, který lze například různě barevně rozlišit. (Roser, 2019) 

Může se však stát, že vizuální management je špatně uchopen a velká oblíbenost 

vizuálních pomůcek na pracovišti vede k tomu, že nástěnky jsou plné obrázků, kterým 

nikdo nerozumí. Tak se zapomíná na hlavní cíl vizuálního managementu i na jednu 

z nejzákladnějších lidských potřeb, kterou je rozumět a být porozuměn. (Bauer a kol., 

2012, s. 47) 

Vizuální management úzce souvisí s metodou 5S a s principem Shop Floor 

Managementu, které budou popsány následně.  

2.7.4 Metoda 5S 

Továrny fungují jako živé organismy, ty nejzdravější se pohybují a pružně přizpůsobují 

svému okolí. Ve světě podnikání se potřeby zákazníků stále mění, vytvářejí se nové 

technologie a na trh vstupuje čím dál více nových výrobků. Narůstá konkurence mezi 

výrobci, protože se snaží vyrábět čím dál náročnější výrobky při nízkých nákladech. 

Proto podniky musí hledat nové způsoby přežití v podnikatelském prostředí. Z toho 

vyplývá, že podniky jsou nuceni opustit stará organizační schémata a návyky a přijmout 

nové metody vhodné pro danou dobu.  

Jedním z klíčů přežití podniku je důkladné zavedení pěti pilířů metody 5S. (Hirano 

a kol., 2009, s. 10) 

Správné pochopení a dobře zrealizované 5S může být pro podnik velkým přínosem. 

Proto je někdy tato metoda nazývána jako 5S dobrého hospodaření.  

Principy metody 5S byly převzaty do japonských podniků z americké armády 

a průběžným zlepšováním tento princip změnil svou původní podobu na dnešní 

sekvenci pěti kroků. (Bauer a kol., 2012, s. 31) 

Název metody vychází z anglického souhrnu pro Sort, Straighten, Shine, Standardize, 

Sustain nebo z japonského souhrnu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. V češtině 

zatím nemáme vhodné alternativy začínající na písmeno S, proto 5S znamená Třídění, 
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Uspořádání, Úklid, Standardizace a Udržení, ke kterým se někdy přidávají i dále 

Fyzická bezpečnost, Zabezpečení a Uspokojení (z angličtiny Safety, Security 

a Satisfaction). 

Metoda byla původně vytvořena pro prostředí průmyslové výroby, ale postupně 

se začala využívat i v dalších odvětvích včetně státní správy. Využívá se všude tam, kde 

panuje nepořádek, nedostatečná organizace nebo i tam, kde lidé musí hledat pomůcky 

či návody pro splnění úkolu. (Svozilová, 2011, s. 181) 

Pět kroků metody 5S je definováno následovně: 

2.7.4.1 První pilíř – Seiri (Třídění) 

Z pracoviště se odstraní všechny předměty, které nejsou v současných výrobních nebo 

administrativních operacích potřebné. Tento krok je velice obtížný, protože je těžké 

rozlišit mezi tím, co je zapotřebí a co nikoliv. Lidé hromadí předměty, protože si myslí, 

že by je do budoucna mohli potřebovat, tím ale dochází k brždění každodenních 

činností a tím pádem i k plýtvání. (Hirano a kol., 2009, s. 10) 

Neupotřebitelné a zbytečné věci roztřídíme do odpadu. Věci, u kterých nevíme, zda je 

potřebujeme, označíme červenou kartou a ponecháme na posouzení na vyčleněném 

místě pro pozdější zatřídění. 

Věci potřebné pro naši práci jsou roztříděny podle frekvence použití. Ty, které 

využíváme denně, necháme umístěné na pracovišti. Věci využívané týdně uložíme 

poblíž pracoviště případně poblíž pracovišť, které je využívají. Ostatní potřebný 

materiál a nástroje uložíme do skladu. 

Při těchto činnostech vedeme záznamy a poznatky o potřebě vylepšení a eliminaci 

zjištěných druhů plýtvání. (Bauer a kol., 2012, s. 33) 

2.7.4.2 Druhý pilíř – Seiton (Uspořádání, Nastavení pořádku) 

Nastavení pořádku můžeme formulovat jako uspořádání potřebných věcí tak, aby mohly 

být jednoduše použity a označeny takovým způsobem, aby je bylo možno jednoduše 

nalézt a uložit. (Hirano a kol., 2009, s. 15) 

Na pracovišti a okolí jsou uloženy všechny potřebné pomůcky dle zásad ergonomie 

a odstranění zbytečných pohybů. Takto uložené pomůcky budou po určitou dobu 
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na pracovišti a všichni obsluhující pracovníci tohoto pracoviště prodiskutují jejich 

optimální pozice. Ideální je, aby danou věc nebylo možné dát na jiné místo, než které 

má určené.  

V této fázi se také zabýváme množstvím materiálu nebo polotovarů na pracovišti. 

Určíme si jejich optimální množství, které potřebujeme k plynulému průběhu práce 

a tento prostor vizualizujeme (výška prostoru, plocha, počet palet atd.) Tímto vytváříme 

první základy minimalizace zásob. Všechny přebytky materiálu vrátíme do předchozího 

procesu, čímž ukazujeme změnu myšlení a uvědomění si různých druhů plýtvání. 

(Bauer a kol., 2012, s. 34-35) 

2.7.4.3 Třetí pilíř – Seiso (Úklid, Udržování pořádku)  

Třetím principem je udržování pořádku, kdy se jedná o zametení podlah, vyčištění 

strojů a obecně zajištění toho, že vše v podniku zůstává čisté. (Hirano a kol., 2009, 

s. 15) 

Je dobré vzít tento krok hodně radikálně, aby uklizené pracoviště mohlo posloužit jako 

příklad pro ostatní provozy. Myslí se tím vyčistit naprosto vše, včetně umytí oken, 

odstranění nánosů letité špíny, natření barvou věci, které podléhají korozi. Během 

tohoto kroku lze narazit na drobné nedostatky, jako je například únik oleje, uvolněné 

matice a podobně. Platí zde i zásada, že zaměstnanci si čistí svoje pracoviště sami. 

(Bauer a kol., 2012, s. 35) 

2.7.4.4 Čtvrtý pilíř – Seiketsu (Standardizace, Určení pravidel)  

První tři principy lze chápat jako činnosti, co děláme. Standardizace je naopak metodou, 

kterou používáme pro zachování prvních tří principů – Třídění, Uspořádání a Udržování 

pořádku. Standardizace se nejvíce váže k třetímu principu Udržování pořádku, protože 

pokud udržujeme stroje a jejich okolí bez odpadu, oleje a špíny, tak přináší výsledky. 

(Hirano a kol., 2009, s. 16) 

V této fázi se vypracovávají standardy vzhledu pracoviště, umístění pomůcek 

a materiálu. Tento standard je následně zveřejněn v prostoru pracoviště a jeho 

vizualizace umožní snadnou kontrolu stavu pracoviště. Abychom udrželi stav pracoviště 

na dobré úrovni, je také stanovena perioda a způsob čištění každé části a okolí. 

Standardy by měly být vypracovány ve spolupráci s pracovníky daného stroje 
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či pracoviště podle jejich potřeb. Standardizovány jsou i postupy práce a postupy 

přeseřízení. Musíme však mít na paměti, že standardy mají práci lidem usnadňovat, ne ji 

komplikovat. 

Standardy by měly být jednoduché, názorné a srozumitelné. Příjemné a bezpečné 

pracoviště motivuje zaměstnance a neměli bychom zapomenout ani na bezpečnost práce 

a hygienické prostředky. (Bauer a kol., 2012, s. 36-37) 

2.7.4.5 Pátý pilíř – Sustain (Udržení, Upevňování a zlepšování) 

Poslední fáze vyžaduje disciplínu zaměstnanců ve snaze udržet a nadále zlepšovat stav 

pracovišť.  

Základní kontrolní prvek této fáze jsou pravidelné audity, tedy pravidelné kontroly 

nastaveného stavu a jeho vyhodnocení. Audity jsou velmi důležité a účelné, protože 

zaměstnanci si tak osvojují nové hodnoty a disciplínu.  

Po určitém čase by měla následovat další zlepšování používaných standardů, která by 

se měla stát nedílnou součástí pracovních aktivit pracovníka za podpory managementu.  

Poté si lze říci, že je naplněna hlavní myšlenka metody 5S. Tato metoda má často velmi 

zásadní vliv na úsporu času, která je spojena s vyhledáváním, manipulací a množstvím 

materiálů a rozpracované výroby a dále má také vliv na bezpečnost práce. (Bauer a kol., 

2012, s. 38-39) 
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Obrázek č. 8: Organizované pracoviště podle metody 5S 

(Zdroj: https://prolean.cz/wp-content/uploads/2018/05/5s-1-970x686.png) 

Zavedení metody 5S neznamená jen vysvětlit a vyškolit vedoucí týmy, které budou tuto 

metodu aplikovat. Ale dosáhnout změny myšlení a firemní kultury tak, aby pracovníci 

prováděli, ale i pochopili přínos metody 5S pro ně samé. Je důležité, aby ji pochopili 

jako filozofii neboli stav mysli a ne pouze jako soubor kroků a standardů.  

Důsledky chybně zavedené metody 5S 

- zaměstnanci provádějí metodu 5S, ale pochopili ji jako pravidelný 

a organizovaný úklid. Vykonávají zejména první tři fáze a to proto, že nemají na 

výběr. 

- zaměstnanci provádí všech 5 fází metody 5S, která je formálně auditována 

a plně implementovaná. 5S je chápána zaměstnanci jako metoda ke zvyšování 

kvality. Vedení podniku provádí pravidelné audity a vyhodnocení a nejlepší 

týmy a pracoviště obdrží odměny.  

- zaměstnanci chápou přínos, i když nejsou kontrolování od vedení a pokračují 

v aplikaci principů 5S, které se staly nejen formální, ale i neformální součástí 

firemní kultury. (Bauer a kol., 2012, s. 41) 
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2.7.5 Shop Floor Management (SFM) 

Shop Floor Management (dále jen SFM) je soubor mnoha technik a opatření, jedná 

se spíše o firemní kulturu nebo filozofii. Z japonštiny se pro něj využívá pojem gemba 

kanri. Jak již bylo zmíněno, slovo gemba označuje místo dění a dále kanri znamená 

kontrola nebo management. Z toho vyplývá, že SFM znamená řídit věci tam, kde se 

skutečně uskutečňují. (Formánek, 2017) 

Nosným nástrojem SFM jsou strukturované schůzky. Schůzky SFM je nejlepší zavést 

od vrcholu podniku směrem dolů, protože je zde velká výhoda příkladu nadřízených, 

což znamená, že nejprve měníme chování nejdůležitějších lidí a dáváme tak jasný signál 

nižším úrovním, že se něco mění. Dále lidé budou vědět o pravidelných schůzkách 

nadřízených a pak pro ně bude přirozené, že budou konat schůzky i oni. Pokud by 

se začalo se zaváděním od spodních vrstev organizace, povede to k problémům, protože 

pracovníci budou neznalí.   

Metriky (ukazatele) tvoří hlavní podstatu schůzek, kdy jde o to, aby během pár sekund 

ukázaly bez podrobného čtení stav na daném oddělení. Metriky by měly být snadno 

čitelné a vizuální, tak aby bylo možné bez konkrétních hodnot a z větší vzdálenosti 

posoudit, zda je vše v pořádku či nikoliv (např. princip semaforu, aktualizace údajů na 

tabuli apod.).  

U vizualizace metrik se osvědčuje papír velikosti A4 vložený do magnetických 

rámečků, které lze rychle měnit v případě potřeby. Rozvržení může být, že ve spodní 

části bude sběr pro denní hodnoty, uprostřed prostor pro grafické zobrazení ukazatele 

a vlevo pro měsíční ukazatele. Sběr hodnot probíhá po dobu jednoho měsíce, poté 

se provede zhodnocení a formulář se vymění za nový. Při jeho výměně se i nastaví cíl 

tak, aby byl stále motivační a vyzývavý.  

Schůzka musí být maximálně účinná, jinak je pro firmu velmi drahá. Důležitou součástí 

je vizualizace času, tzn. hodiny, které informují o začátku a konci schůzky. 

Další zásadou je, že účastníci schůzky by měli stát, ideálně v prostoru výroby nebo na 

jiném viditelném místě pro všechny ve firmě. Když lidé musí stát, budou struční 

a věcní, protože budou vyvedeni lehce z komfortu.  
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Pravidla a chování pro průběh schůzky si pak určí tým sám, jsou však body, které je 

potřeba zvážit a do pravidel týmu je zahrnout. Jedná se například o to, že účastníci mají 

na schůzku chodit připraveni, stanovení řešených bodů, otevřená komunikace apod. 

Důležitou součástí schůzky je zpětná vazba na jejím konci. (Myška, 2017) 

 

Obrázek č. 9: Shop Floor Management 

(Zdroj: https://mmspektrum.s3.amazonaws.com/mmspektrum/production/files/2021/03/04/09/57/32/77 

bfddfb-dd7b-4a89-9e6b-f27e48e98f45/api_obr_01x.jpg) 

2.8 Materiálový tok 

Materiálový tok (material flow) je považován za hlavní nástroj logistických procesů 

v podniku. Materiálový tok je charakterizován jako řízený pohyb materiálu, polotovarů 

a surovin, který umožňuje popisovat dynamiku výrobu v čase i prostoru. (Jurová a kol., 

2016, s. 217) 

Daněk a Plevný (2005) charakterizují materiálový tok jako pohyb prvotních surovin, 

komponentů a hotových výrobků, na který v opačném směru navazuje tok obalových 

materiálů určených k recyklaci a likvidaci. 

Materiálový tok lze vyjádřit v různých veličinách, jako jsou kilogramy, tuny, litry, 

kubické metry, kusy apod. (Daněk a Plevný, 2005, s. 19) 

 Materiálový tok je ovlivněn uspořádáním výrobních zařízení a pracovních jednotek. 

Vhodným rozvržením a uspořádáním budov, strojů, skladů a pracovních úseků můžeme 

dosáhnout jak nezanedbatelné úspory v materiálu a času, tak i ve finančních 

prostředcích. (Jurová a kol., 2016, s. 217) 

2.8.1 Spaghetti diagram 

Jednou z metod, která se využívá k analýze materiálového toku, je Spaghetti diagram. 

Tento diagram se používá při mapování interního materiálového toku a vyhledávání 

nejvhodnější přepravní cesty či při návrhu layoutu pracoviště. 
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Tato metoda je založena na přesném zakreslení každého pohybu pracovníka na určitém 

pracovišti a v určitém časovém úseku. Pro vyznačení každého přesunu či pohybu 

se používají různé barvy. Pokud pracovník vykoná zbytečnou cestu, je tato cesta 

vyznačena červeně, černě apod. Naopak pokud vykoná cestu s materiálem, ale není plně 

vytížen, označíme cestu modře, žlutě apod. (Jurová a kol., 2016, s. 219) 

Svozilová dále uvádí, že Spaghetti diagram lze využít i pro mapování pohybu materiálu 

nebo i informací po pracovišti.  

Spaghetti diagram je velmi jednoduchý nástroj, k jehož použití není nutné využívat 

žádnou speciální technologii, ale postačí čtverečkovaný papír a tužka. (Svozilová, 2011, 

s. 134-135) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

PRÁCE 

3.1 Charakteristika vybraného podniku 

Pro diplomovou práci byla vybrána společnost XY, jejíž právní forma podnikání je 

společnost s ručením omezeným (vedení podniku si nepřálo zveřejnit název firmy). 

Vybraný podnik patří do mezinárodní skupiny firem s centrálou ve Vídni specializující 

se na výrobu a distribuci střešních a stavebních materiálů.  

Tato skupina firem má zastoupení v zemích po Evropě jako je Rumunsko, Česká 

republika, Německo, Rakousko, Bulharsko a nově i ve Francii.  

V této diplomové práci se budu zabývat společností působící na českém trhu již od roku 

2011. V roce 2018 došlo k přesunu společnosti do nových větších prostorů, kdy s touto 

změnou proběhla i obměna zaměstnanců. Někteří pracovníci nebyli ochotni 

za stávajícím zaměstnání začít nově dojíždět, proto si našli novou práci v místě svého 

bydliště a naopak, do firmy nastoupili noví pracovníci z okolí.  

Sídlo podniku XY se nachází v širší oblasti Brna v Jihomoravském kraji, kde firma 

v současné době operuje na ploše o rozloze cca 10 000 m
2
 a zaměstnává okolo 

50 zaměstnanců.  

Společnost se během své existence na českém trhu stala významným výrobcem 

a dodavatelem plechového zastřešení a příslušenství. Dodává své výrobky také do více 

než 2000 prodejních míst v Evropě, zejména v České a Slovenské republice, Rakousku, 

Německu a dalších zemích jako je například Dánsko nebo Švýcarsko. (Interní materiály 

společnosti) 

3.2 Organizační struktura 

Základním úkolem organizační struktury je optimální rozdělení úkolů, kompetencí 

a pravomocí mezi pracovníky v podniku. Mezi základní typy organizačních struktur 

se řadí liniová, funkcionální, liniově – štábní a divizní struktura.  

Organizační struktura vybraného podniku je liniově – štábní. Jedná se o velmi často 

používanou strukturu, která shrnuje pozitiva liniové struktury vyznačující 
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se jednoduchostí řízení, odpovědností, rychlostí v rozhodování, s pozitivy funkcionální 

struktury využívající rady a služby pracovníků štábů. (Smejkal a Rais, 2013, s. 45) 

 

Ve vybrané společnosti tvoří statutární orgán jednatelé firmy, kteří reprezentují podnik 

a starají se o něj jako o celek. Dále do řízení firmy zasahuje i obchodní ředitel pro celou 

skupinu firem, pod kterého dále spadá obchodní oddělení a marketing. Obchodní 

manažer je zodpovědný za obchodní zástupce, kteří zprostředkovávají prodej výrobků 

a zboží zákazníkům. Podřízení manažera oddělení marketing mají za úkol vytváření 

reklamních stojanů na prodejní místa a různé další činnosti týkající se propagace firmy 

a marketingu.  

Pod vedením společnosti se v organizační struktuře nachází asistentka managementu, 

která je pravou rukou manažerů, vyřizuje běžné věci v podniku, jako je například pošta, 

příprava zasedací místnosti, nákup kancelářských potřeb a další.  

Oddělení kvality se zabývá kvalitou materiálu, vyrobených výrobků a zboží, správným 

označením výrobků, reklamace, vnitropodnikovými směrnicemi a normami a dalšími 

záležitostmi.  

Nákupčí Logistika Sklad Manažer 

výroby 

Jednatel 

společnosti 

Asistentka 

managementu 

Oddělení 

kvality 

Manažer 

provozu 

Finanční 

oddělení 

Obchodní 

oddělení 

Marketing 

Obchodní ředitel 

celé skupiny firem 

Adm. pracovníci 

výroby 

Plánovač 

výroby 

Mistři 
Pracovník 

údržby 

Operátoři 

výroby 

Skladníci 

výroby 

Obrázek č. 10: Organizační struktura podniku 

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálu společnosti) 
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Finanční oddělení vede finanční manažer, pod nímž pracují účetní, které mají za úkol 

vše okolo financí a účetnictví, jako je například fakturace a platby dodavatelům, tvorba 

mzdových výplatnic a další. 

Pod manažera provozu spadá úsek výroby, skladu a dále nákupčí, která má na starost 

objednávky materiálu, zboží a komunikaci s dodavateli.  

Oddělení logistiky fakturuje a zajišťuje dopravu výrobků a zboží. Pod manažerem 

skladu pracují skladníci, kteří připravují zboží dle objednávek a dále řidič, který rozváží 

a vyzvedává menší objemy výrobků a zboží firemní dodávkou. 

Manažer výroby řídí administrativní pracovníky výroby, plánovače výroby, pracovníka 

údržby, mistry ve výrobě, skladníky výroby a operátory výroby.  

3.3 Certifikace 

Společnost zavedla systém řízení kvality v souladu s mezinárodně uznávanou normou 

ČSN EN ISO 9001:2016, čímž se zvýšila konkurenceschopnost a zlepšila se pozice 

firmy u odběratelů plechového zastřešení.   

Dále je společnost držitelem mezinárodní normy pro systémy environmentálního 

managementu ISO 14001:2016. (Interní materiály společnosti) 

3.4 Prostory společnosti 

Provoz společnosti probíhá v pěti výrobních halách a dále v administrativní budově, kde 

se nacházejí kanceláře. Vzhledem k rostoucí poptávce a objemům výroby lze říci, 

že prostory, ve kterých společnost působí, mohou být v brzké době nedostatečné 

z hlediska využitelné plochy.  

Výrobní proces probíhá jen v jedné hale, která slouží primárně pro výrobu, ale také 

částečně skladu, který zde má umístěné regály. Tato výrobní hala bude znázorněna 

v následující podkapitole pomocí layoutu.  

Ostatní haly slouží skladu pro uskladnění, kompletování výrobků a zboží a pro expedici, 

kde čekají připravené objednávky na přepravu k zákazníkům. 
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3.5 Výrobkové portfolio 

Společnost působí jako klíčový dodavatel pro celou řadu významných mezinárodních 

řetězců hobby marketů, kterým dodává inovativní střešní řešení a další stavební 

materiály pro koncové zákazníky. 

Mezi hlavní produkty firmy patří trapézové plechy, plechová krytina a příslušenství.  

3.5.1 Trapézový plech 

Trapézové plechy jsou vyrobeny z pozinkované oceli, jejichž povrch je přírodní nebo 

lakovaný různými typy povrchových úprav. 

Lakované trapézové plechy se obvykle vyrábí v barvách jako je šedá, červená, zelená, 

hnědá, avšak zákazník si může vyžádat i speciální barvy, například dekory dřeva a jiné. 

Délka trapézových plechů se standardně pohybuje u zinku od 1 metru do 3 metrů, 

u barevných plechů pak od 1,5 metru do 3 metrů. Maximální délka plechů, kterou lze 

vyrobit na lince, je 6 metrů, nedoporučuje se to však kvůli následné obtížné manipulaci. 

Plechy se vyrábí buď s prolisem s šířkou 906 mm, nebo bez prolisu, kde je šířka 

vyrobeného plechu 910 mm. Nejžádanější délka vyráběných plechů je 2 metry. 

Tyto plechy mají i různé tloušťky. Barevné plechy mají tloušťku 0,4 mm. Pozinkované 

plechy se vyrábí v tloušťkách 0,35 mm a 0,4 mm. 

Firma od roku 2020 rozšířila výrobu trapézových plechů o tzv. „cut to size“, 

což znamená, že vyrábí plechy o délce odpovídající násobkům 10 cm. Plech tedy nemá 

délku 2 m, ale například 2,1 m. 
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Obrázek č. 11: Paleta trapézových plechů na lince 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.2 Plech vlnitý 

Plech vlnitý se vyrábí rovněž z pozinkované oceli s přírodním povrchem nebo 

lakovanou úpravou. Vlnitý plech se vyrábí ve stejných délkách jako trapézový plech, 

tedy maximálně do 6 metrů. Šířka vyrobeného plechu je 883 mm a tloušťka 

0,4 mm.  

Občas se vyrábí i tzv. široký plech vlnitý, který je z 0,5 mm silného materiálu a jeho 

šířka činí 1102 mm.  

 

Obrázek č. 12: Plech vlnitý 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5.3 Plechová krytina 

Společnost dále produkuje plechovou krytinu, která má podobu „tašek“. Tato krytina 

se vyrábí z 0,5 mm silného plechu. Nabízí se pouze v barevném provedení jako v šedé, 

červené, hnědé, černé barvě, ale také se vyrábí ze speciálních vstupních materiálů, které 
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jsou například hrubší nebo mají nestandardní barevné provedení. V barvě zinku 

se krytina nevyrábí.  

Tato krytina se běžně vyrábí v délkách zhruba 1,11 m; 2,16 m a 2,86 m.  

 

Obrázek č. 13: Plechová krytina na lince 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5.4 Stripy 

Stripy jsou nadělené pásy z ocelových svitků, které slouží pro výrobu příslušenství. 

Jedná se o polotovar vstupující na ohýbačku, kde je dále ohýbán do požadovaného 

tvaru, podle toho, jaké příslušenství má být vyrobeno. Od toho se také odvíjí 

požadovaná šířka a délka tohoto polotovaru.  

 

Obrázek č. 14: Dělení stripů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.5 Příslušenství 

Podnik vyrábí příslušenství jak k trapézovým plechům, tak i ke krytině. Rozdíl v tomto 

příslušenství spočívá v tloušťce použitého materiálu, v barvách a rozměrech. Dále 
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se vyrábí parapety z hliníkových svitků, které se mohou prodávat jednotlivě, případně 

jako celek se šrouby a krytkami.  

Z příslušenství se vyrábí například lišty závětrné, lišty okapní, hřebenáče, sněhové 

zábrany a jiné. 

Příslušenství, které je vyráběno na lince STYRO (konkrétně se jedná o lištu okapní, 

závětrnou a hřebenáč rovný), má výhodu v tom, že ho lze vyrobit i na ohýbačce 

z polotovarů označovaných strip, které byly popsány výše.  

Firma ovšem nemá kapacity na výrobu veškerého příslušenství, proto se některé druhy 

příslušenství nakupují a pak dále prodávají, například okapové systémy.  

 

Obrázek č. 15: Vyrobené příslušenství 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak již bylo zmíněno, podnik se zabývá také prodejem stavebního materiálu, který 

nevyrábí, ale nakupuje a přeprodává dále svým zákazníkům. V tomto případě se jedná 

spíše o doplňky ve formě perlinky, zatravňovacích panelů, drenážních rour, 

polykarbonátů a další.  

3.6 Materiál 

Za hlavní materiál v podniku XY lze považovat ocelové svitky, které slouží pro výrobu 

výše zmíněných plechů. Ocelové svitky se používají o tloušťce od 35 do 60 mm 

a o šířkách 1000, 1200 a 1250 mm ze zinku a dále v různých barvách. Váha svitků 

se obvykle pohybuje od 4 do 7,5 tun.  
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Pro výrobu příslušenství slouží tzv. semicoily a stripy. Stripy jsou blíže popsány 

v předchozí kapitole. 

Semicoily jsou svitky nařezané na šířky 156, 200 a 250 mm. Toto řezání provádí externí 

firma, kdy podnik XY dodá této firmě ocelový svitek, který je nařezán na úzké svitky 

a ty jsou následně dopraveny zpět do podniku XY.  

Dalším materiálem, který se používá při výrobě, je ochranná krycí fólie. Ta je 

nakupována podle šířek svitků a semicoilů. Tato fólie se využívá při výrobě barevných 

výrobků, nikoliv u zinku, protože poskytuje ochranu proti poškrábání barvy. 

 

Obrázek č. 16: Vlevo ocelové svitky a vpravo semicoily 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.7 Pracovníci výroby 

Manažer provozu pracuje na strategické úrovni řízení a je zodpovědný za chod výroby, 

skladu, logistiky a nákupu. Výsledky těchto oddělení prezentuje jednatelům společnosti, 

plánuje změny v provozu v dlouhodobém horizontu, účastní se porad vrcholového 

managementu a celkově koordinuje zmiňovaná oddělení v podniku. 

Taktické řízení výroby zajišťuje manažer výroby. Spolu s plánovačem výroby vytváří 

výrobní plány podle objednávek v systému, rozvrhuje směny výroby, spolupracuje 

s nákupčí na objednávkách materiálů, spolupracuje s dalšími odděleními v podniku, 

spravuje docházku svým podřízeným, řeší různé problémy ve výrobě, stará se o celkový 

chod výroby a je lídrem pro své podřízené. 

Plánovač výroby úzce spolupracuje s manažerem výroby. Jak již bylo řečeno, jeho 

hlavní náplní práce je vytváření výrobních plánů, dále například za pomoci oddělení 
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logistiky zajišťuje dělení ocelových svitků u externí firmy. Jedná se o relativně novou 

pracovní pozici vytvořenou, aby mohl manažer výroby pracovat více v „terénu“ než 

za počítačem.  

Administrativní pracovníci výroby zadávají ocelové svitky do firemního informačního 

systému MS Navision. V tomto systému také provádí evidenci výroby a dělení 

materiálu. Dále zpracovávají data z inventur, provádí měsíční uzávěrky za výrobu 

a spravují data ve skladovém systému Lokia.  

Operativní řízení výroby mají ve své kompetenci mistři výroby. Jsou zodpovědní 

za fyzický chod výroby, splnění výrobních plánů, vyplněné pracovní výkazy, tisk 

správných štítků na výrobky, udržení pořádku na pracovišti a jsou hlavní oporou 

pro operátory výroby. Na každé směně by měl být jeden mistr, který za ní zodpovídá. 

Operátoři výroby mají za úkol obsluhu výrobních linek, nalepování štítků na vyrobené 

plechy a příslušenství a jejich balení a transport do meziskladu.  

Skladníci výroby zajišťují skládání materiálu z kamionů do skladu, evidenci materiálu 

a výrobků v systému Lokia za pomoci čteček čárových kódů, transport ocelových svitků 

na linky a fyzickou inventuru.  

Posledními pracovníky ve výrobě jsou údržbáři, kteří zajišťují opravy a bezproblémový 

chod linek a některých manipulačních prostředků. 

Následující graf zobrazuje počet pracovníků v roce 2020 ve výrobním procesu. Tento 

graf nezahrnuje THP pracovníky, tedy manažery, plánovače a administrativní 

pracovníky. V průměru ve výrobním procesu za tento rok pracovalo 27 pracovníků. 
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Obrázek č. 17: Počet pracovníků výroby za rok 2020 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů podniku) 

Z grafu je patrné, že zhruba od dubna začíná hlavní sezóna, kdy jsou velké objednávky 

od zákazníků a je potřeba pracovat na třísměnný provoz, který vyžaduje více 

pracovníků. Bohužel podnik se dlouhodobě potýká s nedostatkem kmenových 

zaměstnanců ve výrobě i ve skladu, proto najímá agenturní pracovníky. 

Agenturní pracovníci pracují jako operátoři výroby, obsluhují výrobní linky, balí 

vyrobené palety plechů a příslušenství.  

Nedostatek pracovní síly se projevuje rovněž na pracovních pozicích mistra výroby 

a skladníka výroby. V současnosti ve výrobě pracují pouze dva mistři výroby a dva 

skladníci výroby.  

V případě dvousměnného provozu je rozložení mistrů výroby v pořádku, protože každý 

zvládne pokrýt jednu směnu. U třísměnného provozu již nastává problém, protože 

operátoři výroby by se ocitli na pracovišti sami a neměli by nad sebou pravidelný 

dohled. Mohlo by tak dojít ke snížení kvality nebo špatnému označování štítky 

vyprodukovaných výrobků. 

Skladník výroby je přetěžován, pokud musí složit materiál z kamionů a zároveň 

se starat o přesun materiálu na výrobní linky a evidenci výroby do systému Lokia. 

Pokud by na jedné směně byli dva skladníci, jejich pracovní úkoly by se mezi oba snáze 

rozložily a snížily by se prostoje ve výrobě.  
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Takto často dochází k tomu, že zaměstnanec musí vykonávat činnosti za někoho jiného 

a chybí vzájemná zastupitelnost. 

Hlavní sezóna bývá každým rokem na svém vrcholu v období letních měsíců, jako je 

červenec a srpen, s podzimem začíná pomalu klesat a pracuje se na jednu nebo dvě 

směny. Ke konci roku probíhá inventura, větší údržba výrobních linek a úklid výroby, 

kde už nejsou příliš potřeba agenturní pracovníci. Tohoto trendu dosahuje podnik každý 

rok, protože vyrábí sezónní produkty. 

3.8 Výrobní proces v podniku 

Podnik produkuje sériovou výrobu, ale i kusovou výrobu u speciálních zakázek.  

Standardně samotné výrobě předchází procesy, které se musí uskutečnit, než se začnou 

vyrábět požadované produkty. Jedná se například o vystavení objednávek na nákup 

materiálů, obdržení objednávky od zákazníka a další operace související s výrobou. Jsou 

i další procesy, které navazují na výrobu, například zaskladnění výrobků, expedice 

výrobků, fakturace apod. Tyto procesy nebudou podrobně popsány, protože nejsou 

předmětem této diplomové práce.  

Výrobní proces bude pomyslně ohraničen a popsán z pohledu toho, co vše 

se uskutečňuje ve výrobní hale. 

Výrobní proces podniku je vyobrazen na obrázku níže a bude následně popsán.  
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Obrázek č. 18: Znázornění výrobního procesu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.8.1 Příjem materiálu 

První popisovanou operací ve výrobě je příjem materiálu, tedy ocelových svitků 

na sklad. O tuto operaci se fyzicky stará skladník výroby, který pomocí 

vysokozdvižného vozíku složí svitky z kamionu a provede kontrolu dodávky svitků 

na základě dodacího listu. Dodací list předá administrativnímu pracovníkovi a následně 

svitky převeze na sklad do haly. 

Poté skladník výroby pomocí čtečky čárových kódů zahlásí nové svitky do skladového 

systému Lokia, kde je uvedené datum příjmu, šarže svitku, barva, váha, skladová 

přihrádka a jméno skladníka.  

Na základě dodacího listu a údajů v Lokii pak administrativní pracovník zaeviduje tyto 

svitky do informačního systému podniku MS Navision.  

3.8.2 Výroba plechů a krytiny 

Vedoucí výroby nebo plánovač standardně plánuje, co se bude vyrábět, z dat 

informačního systému MS Navision, kde zjistí u konkrétních artiklů množství 

na prodejních objednávkách. V některých případech je však požadavek na výrobu 

zaslán přímo z oddělení logistiky. 

V dalším kroku musí nechat prověřit skladovou zásobu svitků, buď ve skladovém 

systému Lokia, v případě nesrovnalostí fyzicky ve výrobě.  

V případě nedostatku materiálu pro danou výrobu musí být informována nákupčí, aby 

požadovaný materiál objednala, a zároveň musí být informováno oddělení logistiky, 

že nelze tuto výrobní zakázku vyrobit pro nedostatek materiálu.  

Pokud je požadovaný materiál na skladě, plánovač sestaví výrobní plán na požadovaný 

výrobek v systému MS Navision, uvede množství, které se má vyrobit, zákazníka 

či sklad, počet kusů na paletu u plechů a datum, kdy má být zakázka vyrobena. Systém 

do plánu automaticky doplní vstupní materiál z kusovníku výrobku. Množství plechů 

na paletě se odvíjí od přání zákazníka.  

Výrobní plány jsou dále předány směnovému mistrovi. Ten určí, na které lince se bude 

plán vyrábět a předá ho i s vytisknutými výrobními štítky operátorovi výroby, který 
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obsluhuje danou linku. Dále mistr nebo operátor informuje skladníka výroby, že je 

potřeba přichystat a navést na linku svitek.  

Skladník odstraní ochranný obal svitku a naveze ho na vozík decoileru pomocí 

vysokozdvižného vozíku.  

Operátor výroby provede kontrolu svitku a přesune ho z vozíku decoileru na decoiler 

linky, případně nasadí roli ochranné fólie na linku. Poté zkontroluje výrobní štítky, 

hlavně EAN kód na štítku s EAN kódem výrobní zakázky v plánu.  

Nastaví výrobní linku podle parametrů zakázky, navede plech případně i s fólií mezi 

první válce, umístí paletu pro vyráběné plechy a spustí linku i decoiler pomocí 

ovládacího panelu výrobní linky. Po vyrobení prvního kusu provede operátor kontrolu 

tohoto kusu, jeho správné umístění na paletě a nalepí na něj výrobní štítek. Při této 

kontrole pozná, zda je ještě potřeba doladit nastavení výrobní linky. 

V průběhu výrobní zakázky má operátor za úkol kontrolovat vyrobené plechy, lepit 

na ně výrobní štítky, dále průběžně kontrolovat svitek, zda není nějak poškozen a také 

natažení fólie na plechu. 

Po vyrobení každé palety plechů se linka zastaví, operátor na tuto vyrobenou paletu 

umístí zákrytový plech, který slouží k ochraně vyrobených plechů a odveze tuto paletu 

pomocí ručního vozíku na určené místo pro zabalení, nebo dá pokyn jinému 

operátorovi, který vyrobené palety balí, aby tuto paletu odvezl sám.  Takto operátor 

linky pokračuje, dokud není vyroben celý výrobní plán nebo neskončí svitek. 

Z každého ocelového svitku operátor během výroby vyrobí tzv. zákrytový plech. Jedná 

se o vyrobený plech ze svitku, na kterém není například přesně nalepená ochranná fólie, 

je poškozená barva, nebo má ohnuté okraje, případně jinou vadu. Při dosažení konce 

svitku nemusí být plech vyroben v požadované délce, ale třeba kratší. Tyto plechy 

se pak řadí do zákrytových plechů a používají se jako součást balení vyrobených palet 

plechů. 

Po splnění výrobní zakázky nebo spotřebování svitku operátor linky vyplní výkaz práce, 

kde uvede potřebné údaje, jako je datum, šarže svitku, váha svitku před zpracováním 

a po zpracování, barvu, své jméno, nalepí výrobní štítek s EAN kódem a napíše 

množství vyrobených plechů i počet zákrytových plechů. 
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Takto výrobní proces probíhá pro plechovou krytinu, trapézové plechy a vlnité plechy 

na výrobních linkách H12, S18 a SAMESOR.  

3.8.3 Balení plechů a krytiny 

Balení vyrobené palety plechů probíhá na určeném místě, na které se doveze vyrobená 

paleta na ručním vozíku. Na oba konce palet se na vyrobené plechy umístí kartón, který 

se omotá fólií kvůli ochraně proti poškození krajů. Z vrchní části jsou vyrobené plechy 

chráněny zákrytovým plechem. Dále se na plechy umístí plastové rohy, na které 

se nasadí stahovací páska, pomocí níž se stáhne paleta i s plechy. Balení je znázorněno 

na následujícím obrázku. Zabalené palety pak operátor, který má na starosti balení, 

umístí na plochu meziskladu. 

 

Obrázek č. 19: Balení plechové krytiny 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.8.4 Výroba příslušenství 

Na výrobních linkách STYRO a CREST-LINE probíhá výroba totožně jako na linkách 

na plechy. Liší se pouze v pár detailech. 

U těchto linek pracují dva operátoři. Jeden operátor odebírá z linky vyrobené kusy, 

postupně na ně lepí výrobní štítky a skládá po částech dle požadovaného množství. Dále 

tyto „balíčky“ předává druhému operátorovi, který konce příslušenství omotá fólií 

a následně je skládá na paletu nebo do bedny.  

V případě ukončení výrobní zakázky nebo semicoilu operátor vypíše výkaz práce 

a paleta hotových výrobků je převezena na mezisklad.  
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Na dělící lince FORSTNER probíhá výroba také stejně jako u plechů, s tím rozdílem, 

že výsledné nařezané stripy pokračují dále ve výrobním procesu na další lince 

BIEGEMASTER, kde jsou naohýbány do požadovaných tvarů výrobků. Případné 

zbytky těchto stripů jsou převezeny do regálu a použity později. Odřezky, které 

se nedají dále použít, se vyhazují do odpadu. Do výkazu práce pak operátor zaznamená 

datum, šarži svitku, váhu svitku před zpracováním a po zpracování, barvu, své jméno, 

rozměry stripů, které řeže a jejich počet. 

Na ohýbačce pracují taktéž dva operátoři výroby. Buď oba zároveň ohýbají stripy 

z dělící linky, případně jeden ohýbá a druhý operátor výrobky balí a ukládá je na paletu. 

Vyráběné výrobky a jejich množství průběžně zapisují do výkazu práce. Paleta 

hotového příslušenství je pak převezena opět na mezisklad, odkud si ji převezmou 

pracovníci skladu.  

3.8.5 Evidence výroby v systému 

Evidenci výroby ve skladovém systému Lokia obstarává skladník výroby, v jeho 

nepřítomnosti mistr výroby. 

V okamžiku přesunu svitku na výrobní linku provede skladník výroby operaci přesunu 

svitku ze skladu na výrobní linku také v Lokii prostřednictvím čtečky čárových kódů. 

Až je výrobní zakázka dokončena nebo je spotřebován svitek, skladník výroby načte 

čtečkou hotové palety do Lokie na příslušné lince v tomto systému. Tyto palety lze 

načítat průběžně, jak odchází z výrobní linky, ale je to dost časově náročné, proto je 

načítá až všechny najednou. Evidence probíhá načtením počtu kusů plechů na paletě 

a na konci výroby ze svitku načte ještě počet vyrobených zákrytových plechů. 

Skladník výroby následně provede v Lokii rovnou přesun plechů z linky na přihrádku 

meziskladu, aby si je zaměstnanci skladu při fyzickém převzetí mohli načíst i evidenčně 

v systému. Zákrytové plechy systémově přesune do přihrádky, ve které se evidují.  

Jako příklad lze uvést situaci kdy, na paletě je 50 ks plechů a byly vyrobeny 4 palety, 

takže evidence ve skladovém systému Lokia pak vypadá tak, že je v přehledu pohybu 

konkrétní linky zobrazen svitek, pak je 4 krát načteno 50 ks vyráběného plechu a 

na konci je načten počet vyrobených zákrytových plechů. V případě, že se nespotřebuje 
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celý svitek, skladník výroby svitek sundá z linky, zváží ho a provede přesun z linky zpět 

na sklad ve zbylé váze jak fyzicky, tak i systémově. 

Lze říci, že evidence výroby příslušenství probíhá na stejném principu jako výroba 

plechů, jen v případě ohýbačky se uskutečňuje více přesunů na tuto linku, buď z dělící 

linky anebo z regálu stripů. 

Hotové výkazy práce, které vyplňují operátoři výroby, dále zpracovává administrativní 

pracovník výroby. Ten provede evidenci výroby podle výkazu práce v systému 

MS Navision a ze systému Lokia vyskladní z linky spotřebovaný svitek. Tato evidence 

v MS Navision je potřebná pro pracovnice logistiky, které v tomto systému fakturují 

zákazníkům jejich zakázky. 

Vzhledem k tomu, že evidence výroby probíhá ve dvou informačních systémech, 

dochází velmi často k nesrovnalostem v evidovaných datech.  

V MS Navision se to může projevit tak, že operátor výroby vyplní špatně výkaz práce, 

nebo ho nevypíše vůbec a administrativní pracovník pak do Navisionu uvede chybná 

data. Ve skladovém systému Lokia dochází k tomu, že nejsou správně zahlášeny 

vyrobené kusy. Dochází pak k problému nesrovnalosti evidenčních skladů a následné 

fakturaci ze systému. Důsledkem pak je časté dohledávání informací a provádění 

měsíčních inventur materiálu. 

3.9 Analýza současného layoutu výrobní haly 

Analýza současného layoutu byla provedena na základě pozorování při pohybech 

ve výrobě a následně zpracována v MS Excel.  

Na obrázku je znázorněna aktuální podoba výrobní haly, ve které se uskutečňuje 

výrobní proces. Výrobní hala disponuje plochou okolo 4 600 m
2
.  
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Obrázek č. 20: Současný layout výrobní haly 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V následující tabulce je uvedena legenda k layoutu. Výrobní linky budou blíže 

specifikovány v následujících podkapitolách.  

Tabulka č. 1: Legenda k layoutu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

1 prostor pro balení plechů a krytiny 

2 prostor pro balení příslušenství z ohýbačky (B) 

3 prostor pro balení hřebenáče půlkulatého z linky CREST-LINE (CL) 

4 prostor pro balení příslušenství z linky Styro 

M pracoviště mistrů výroby 

Prostor ve výrobní hale omezují dvě řady sloupů, na které je potřeba dávat pozor 

při manipulaci s manipulačními prostředky, aby sloupy nebyly poškozeny a nebyla 

tak narušena statika budovy.  

V horní třetině layoutu se nalevo nachází sklad ocelových svitků (zelená plocha) a dále 

vstup z venkovního prostoru do výrobní haly (šipka). Odtud se do haly naváží ocelové 

svitky a další pomocný materiál potřebný k výrobě.  
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Zhruba od středu napravo jsou pak umístěné výrobní linky, dále zde nalezneme regál 

pro uložení stripů a pracoviště mistrů výroby.  

V šedé oblasti označené číslem 1 probíhá balení palet vyrobených plechů a krytiny. 

Další šedé oblasti označené čísly 2, 3, a 4 znázorňují vymezené prostory pro balení 

příslušenství přímo u linek.  

V prostoru mezi výrobními linkami a regály je vyznačené místo, kam se přemisťují 

vyrobené výrobky, aby si je mohli převzít zaměstnanci ze skladu. Napravo se pak hned 

vedle pracoviště mistrů nachází průchod do další haly sloužící pro expedici výrobků 

a zboží a také je zde prostor pro nabíjení vysokozdvižných vozíků.  

V dolní třetině obrázku nalezneme prostory pro zaměstnance a oddělení Marketing, kde 

probíhá příprava reklamních stojanů, vzorků a podobně. Také je zde část regálů 

(znázorněné modře), které využívá sklad pro uložení zboží a výrobků.  

3.9.1 Výrobní zařízení 

Ze současného layoutu výrobní haly lze konstatovat, že výrobní zařízení jsou 

uspořádaná převážně podle předmětného uspořádání. V případě dělící linky, balení nebo 

pracoviště mistrů lze toto uspořádání definovat jako volné.  

3.9.1.1 Výrobní linka SAMESOR 

Tato linka systémem válcování a ohýbání vytváří plechovou krytinu v podobě „tašek“ 

z barevného ocelového svitku tloušťky 0,5 mm a šířky 1250 mm. Linka dosahuje délky 

přibližně 24 metrů i s decoilerem (odvíječem svitku) a šířky asi 5 metrů. Je obsluhována 

jedním operátorem výroby.  

Jedná se o relativně novou výrobní linku, která byla pořízena v roce 2018. Z počátku 

na této lince docházelo často k závadám, které bylo potřeba konzultovat přímo 

s výrobcem z Finska. Případně se muselo počkat, než výrobce zašle požadované 

náhradní díly anebo přijede pracovník servisu, což způsobilo i několikatýdenní odstávky 

této linky a velké prostoje ve výrobě.  

3.9.1.2 Výrobní linky H12 a S18 

Výrobní linky H12 i linka S18 jsou obsluhovány jedním operátorem. Na linkách H12 

se vyrábí trapézové plechy a na lince S18 plech vlnitý. Oba druhy plechů se tvoří 
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válcováním mezi válci linky. Tyto linky dosahují délky zhruba 23 m i s decoilerem 

a jejich šířka je do 2 metrů. 

Linky H12-1 a H12-2 byly přestěhovány ještě z předchozího sídla firmy. Linka H12-3 

byla přesunuta z rumunské pobočky firmy na českou pobočku v minulém roce 2020. 

Na linkách H12 se vyrábí z ocelových svitků tloušťky 0,35 mm a 0,4 mm o šířce svitku 

1000 mm.  

Linka S18 byla pořízena v roce 2019. Na této lince se vyrábí vlnitý plech z 0,4 mm 

silného plechu o šířce 1000 mm, případně se vyrábí široký vlnitý plech ze silnějšího 

materiálu o tloušťce 0,5 mm a šířce 1250 mm.  

3.9.1.3 Výrobní linky STYRO a CREST-LINE (CL) 

Výrobní linka STYRO slouží pro výrobu příslušenství, konkrétně se jedná o lišty 

závětrné, hřebenáče rovného a lišty okapní. Tato linka byla rovněž přestěhována 

z předchozího sídla firmy. Linku STYRO obsluhuje jeden operátor a druhý pak 

následně balí vyrobené kusy. 

Linka CREST-LINE byla pořízena v roce 2020 a vyrábí se na ní hřebenáč půlkulatý. 

Na obou linkách jsou vstupním materiálem semicoily, na STYRU v šířkách 156, 200 

a 250 mm, na CREST-LINE v šířce 400 mm.  

3.9.1.4 Výrobní linka FORSTNER (F) a BIEGEMASTER (B) 

Obě výrobní linky patří také mezi původní vybavení firmy před stěhováním. Na dělící 

lince FORSTNER se řežou polotovary, které se ve firmě nazývají stripy. Jedná se 

o nařezané pásy ze svitků o různých šířkách a zpravidla v délkách 1 a 2 metrů. U 

parapetů se tyto délky liší. Linku obsluhuje jeden až dva operátoři.  

Na výrobní lince BIEGEMASTER se dále stripy ohýbají do požadovaných tvarů 

příslušenství. Na této lince mohou pracovat až dva pracovníci zároveň, kteří musí 

provádět operace synchronizovaně podle nastaveného programu výrobní linky. Další 

pracovník pak balí vyrobené příslušenství. 
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3.10 Analýza toku materiálu a výrobků pomocí Spaghetti diagramu 

Tato analýza byla zpracována na základě pozorování ve výrobě podniku, které 

se uskutečnilo ve dnech 19. 1. – 21. 1. 2021 na ranních směnách. Cílem těchto 

pozorování bylo zjistit pohyb materiálu a hotových výrobků ve výrobním procesu. 

Spaghetti diagram zobrazuje pouze toky materiálu a výrobků, které se uskutečňují 

ve výrobě. Nezahrnuje dovezení materiálu do skladu a dále převzetí hotových výrobků 

z meziskladu do skladu nebo na expedici.  

Ve znázorněném Spaghetti diagramu jsou zobrazeny cesty materiálu, tedy ocelových 

svitků a semicoilů modrou barvou. 

Cesta číslo 2 je specifická v tom, že jedna cesta slouží pro dvě výrobní linky Forstner 

a H12-2, protože mají společný vozík decoileru, na který se umisťuje svitek, než 

se přesune na výrobní linku. U těchto linek dochází k častým prostojům, protože pokud 

se nasazuje nebo sundavá svitek u dělící linky, výroba na lince H12-2 musí být 

pozastavena. Je tomu tak, že ovládání vozíku decoileru se musí přepnout na pojezd 

vozíku a tím dochází k zastavení decoileru na lince H12-2. 

Cesty polotovarů nazývaných stripy jsou znázorněny zelenou barvou a cesty hotových 

výrobků výrobou zobrazuje červená barva.  

Cesty 9 a 10 jsou zobrazeny zelenou přerušovanou čárou, znázorňují tok stripů přes 

regál, do kterého se ukládají. Cílem je mít co nejméně přesunů přes regál a vyrobené 

stripy rovnou přemisťovat k dalšímu zpracování na lince BIEGEMASTER. 

Ocelové svitky a semicoily skladníci výroby přepravují pomocí vysokozdvižných 

vozíků. 

Pro převoz ocelových svitků mají skladníci výroby k dispozici vozík, který uveze 9 tun. 

Přeprava tímto vozíkem se týká 1 až 5 cesty v obrázku. Tento vozík nelze použít 

při přepravě semicoilů na linky STYRO a CL, protože je zde malý manipulační prostor.  

Pro převoz semicoilů slouží menší vysokozdvižný vozík, který uveze 3,5 tuny. Tento 

vozík se používá v případě 6. a 7. cesty v obrázku. 
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Nařezané stripy a hotové výrobky jsou pak přepravovány na paletách ručními vozíky 

o nostnosti 1,2 – 3 tun, které mají zaměstnanci k dispozici. Tato přeprava se používá 

ve zbylých znázorněných cestách, tedy 8. až 19. cesta v obrázku. 

 

Obrázek č. 21: Současný Spaghetti diagram 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.10.1 Časový záznam toku materiálu a výrobků 

V následující tabulce jsou vyčíslené průměrné vzdálenosti a časy pro každou trasu 

přepravovaného materiálu a výrobků tak, jak je realizují pracovníci výroby.  

Pro každou cestu byly určeny tři vzdálenosti a změřeny tři časy. Vzdálenost byla 

změřena pomocí krokování a následně přepočítána na metry, délka kroku byla 

stanovena na 70 cm. Jednotlivé časy přesunů materiálu po cestě byly změřeny pomocí 

stopek.  

Ze zjištěných dat byl následně vypočítán aritmetický průměr vzdálenosti i času pro 

každou znázorněnou cestu. 
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Tabulka č. 2: Současný časový záznam (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklad 
Číslo 

cesty 
Odkud Kam 

Průměrná 

vzdálenost 

v m 

Průměrný 

čas 

v min 

svitek 1 sklad materiálu SAMESOR 17 1:10 

svitek 2 sklad materiálu F, H12-2 20 1:17 

svitek 3 sklad materiálu H12-1 23 1:31 

svitek 4 sklad materiálu S18 29 1:47 

svitek 5 sklad materiálu H12-3 34 1:43 

semicoil 6 sklad materiálu STYRO 89 2:39 

semicoil 7 sklad materiálu CL 83 2:27 

stripy 8 F B 41 0:55 

stripy 9 F regál stripů 49 1:05 

stripy 10 regál stripů B 8 0:16 

paleta plechů 11 SAMESOR balení 1 17 0:24 

paleta plechů 12 H12-2 balení 1 16 0:24 

paleta plechů 13 H12-1 balení 1 16 0:29 

paleta plechů 14 S18 balení 1 29 0:44 

paleta plechů 15 H12-3 balení 1 26 0:43 

paleta 

příslušenství 
16 STYRO hotové výrobky 26 0:58 

paleta 

příslušenství 
17 CL hotové výrobky 20 0:44 

paleta 

příslušenství 
18 B hotové výrobky 19 0:32 

paleta plechů 19 balení 1 hotové výrobky 14 0:27 
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Vezmeme-li do úvahy současně Spaghetti diagram i časový záznam, dojdeme k závěru, 

že nejdelší trasy pro převoz materiálu jsou u linek na příslušenství STYRO 

a CREST-LINE. Celková doba čekání operátora linky na převoz semicoilu k lince 

a následné nasazení na linku trvá okolo 5 minut. Tyto linky nemají vozík decoileru na 

svitky, proto se semicoily nasazují pomocí zdvihacích vázacích prostředků.  

3.11 Analýza vizuálních prostředků a vizuálního pořádku ve výrobě 

Při pozorování ve výrobě jsem se zaměřila i na vizuální prostředky a vizuální pořádek 

ve výrobní hale podniku XY. V následujících podkapitolách budou analyzována 

vybraná pracoviště a prostory ve výrobní hale z pohledu vizuálního managementu.  

3.11.1  Současný stav vybraných pracovišť 

Na obrázku je znázorněno pracoviště linky pro výrobu plechů.  

 

Obrázek č. 22: Pracoviště výrobní linky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na první pohled toto pracoviště působí velmi neuspořádaně a nepořádně. Z hlediska 

vizuálního managementu je na ovládacím pultu štítek, že se jedná o elektrické zařízení. 

Dále je označena sběrná nádoba odpadu identifikačním štítkem, protože je to povinností 

původce odpadů a vycházející z legislativy o odpadech.  
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Vedle ovládacího pultu výrobní linky stojí provizorní „stůl“ z papírové role a kousku 

desky, na němž jsou poházené výkazy práce, dále tam jsou odložené věci jako 

šroubovák, lihový fix a hrnek. Otevřené nádoby na nápoje by se na pracovišti z hlediska 

bezpečnosti práce neměly vůbec vyskytovat. 

Na ochranné kleci jsou pověšené a nalepené štítky a na zemi je pohozen papír od štítků.  

Operátor lepí výrobní štítky na plechy zejména v sedě, proto lze říci, že zachycená židle 

neodpovídá požadavkům ergonomie. Jedná se o starou vyřazenou židli, které chybí 

opěrná plocha a celkově nelze židli nastavit podle potřeb pracovníka. 

Po zemi jsou odložené papírové krabice, ve kterých operátor dostává výrobní štítky. 

Tyto krabice brání volnému přístupu do elektrického zařízení. Dále jsou před linkou 

zachyceny ležící zákrytové plechy, které nemají vymezen skladovací prostor. 

Na podlaze jsou znázorněné staré vodící čáry ještě z předchozí provozovny, které 

neodpovídají aktuální výrobě a layoutu výrobní haly.  

Dalším pracovištěm, které je znázorněno na následujícím obrázku, je pracoviště pro 

balení vyrobených palet plechů a krytiny.  

U tohoto pracoviště se můžeme setkat s velmi podobným stavem jako u předchozího 

pracoviště výrobní linky. Toto pracoviště rovněž působí velmi neuspořádaně.  

 

Obrázek č. 23: Pracoviště pro balení plechů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na tomto pracovišti se nachází papírové kartony pro balení vyrobených palet, které 

si operátoři rozřezávají dle potřeby, protože se umisťují pouze na konce palet. Dále 

se zde nachází stahovací páska a fólie k dokončení balení vyrobených palet.  

Vedle stohu papírových kartonů leží zákrytové plechy, které se používají rovněž jako 

součást balení vyrobených plechů. Na obrázku nelze vidět, že by tato paleta měla 

vyznačené místo vodícími čarami na podlaze.  

Na tomto pracovišti pracovníci pracují převážně ve stoje za pomoci manipulačních 

prostředků při balení vyrobených palet.  

V papírových krabicích mistr výroby předává vytisknuté štítky s výrobním plánem 

operátorovi na linku. Množství papírových krabic pod stolem by se tedy neměla 

nacházet na tomto pracovišti, protože se nejedná o předmět potřebný k balení.  

Z hlediska vizuálního managementu lze vyzdvihnout správně označené sloupy a rohy 

u vrat výstražnými barvami.  

Operátoři výroby dále mají na sloupu umístěné informace o správném typu a používání 

štítků. 

Pracoviště výrobní linky spolu s pracovištěm pro balení vyrobených palet plechů 

neodpovídá zásadám podle principů metody 5S. 

3.11.2 Regály stripů 

V regálech jsou umístěné palety s nařezanými stripy. Před regály leží na zemi palety, 

dále tam vidíme opřené plechy a ochranná síť linky, které by se tam z hlediska 

bezpečnosti práce nacházet neměly a není tam pro ně vymezen prostor. Prostřední 

oranžový regál zastiňuje značení únikového východu, které lze v obrázku stěží 

postřehnout.   

I zapomenutý ruční vozík může představovat nebezpečí úrazu. Na podlaze lze opět vidět 

znázornění starých vodících čar.   
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Obrázek č. 24: Regály stripů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.11.3 Sklad materiálu 

Ve skladu materiálu se nachází ocelové svitky a semicoily. Ocelové svitky barvy zinku 

se musí skladovat ve vnitřních prostorech, aby nedocházelo k jejich poškození vlivem 

přírodních jevů, které by mohly způsobit rez. Ocelové svitky se nachází po obou 

stranách a mezi nimi se nachází ulička s výjezdem do venkovního prostoru. Svitky 

se nesmí stohovat na sebe pro eliminaci možnosti deformace, případně nestabilitě, a je 

nutné dodržet únosnost podlahy skladovacího prostoru.  

Ve venkovním prostoru se skladují prázdné dřevěné palety. Ty jsou vystaveny 

venkovním klimatickým podmínkám.  Ochranná krycí fólie se skladuje v prostoru, kde 

je zrovna místo. 

Z pohledu vizuálního managementu můžeme ocenit správně označené sloupy 

výstražnými barvami. 
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Obrázek č. 25: Sklad materiálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.11.4 Další vizuální prostředky ve výrobní hale 

Ve výrobní hale se nachází nástěnka, která je umístěná před ohýbací linkou. Poskytuje 

informace a grafy převážně z oddělení kvality o poškození materiálu a výrobků. V její 

spodní části je vyobrazena organizační struktura podniku XY a směrnice. 

Vedení výroby se aktualizací nástěnky moc nezabývá a pro pracovníky výroby tedy 

nepůsobí nijak zajímavě ani přínosně. 
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Obrázek č. 26: Nástěnka umístěná ve výrobní hale 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.12 Souhrn analýz výrobního procesu 

V této kapitole budou shrnuty analýzy výrobního procesu z pohledu pozitiv a negativ. 

Budou nastíněna rizika, která mohou v tomto procesu nastat a vyplývající příležitosti, 

které budou zpracovány v návrhové části práce. 

3.12.1 Pozitiva 

Mezi klady výrobního procesu podniku XY patří používání moderních technologií, kdy 

výroba je jednoduší, nezatěžuje životní prostředí a není potřeba takové množství energie 

jako při výrobě keramické střešní krytiny. 

Dále pracovníci využívají čtečky čárových kódů pro evidenci výroby.  

Velkosériová výroba přináší výhodu v tom, že není nutné často přenastavovat výrobní 

linky na produkci jiného výrobku. 

Výroba dále úzce spolupracuje s oddělením Kvality a dbá na kvalitu používaných 

materiálů a vyrobených výrobků.  
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3.12.2 Negativa 

Mezi negativa nejen výrobního procesu patří zmiňovaný nedostatek pracovníků, jehož 

příčinou může být nedostatečné finanční ohodnocení. Tento problém je stupňován 

v současné době pandemickou situací ve světě. 

Další nevýhodou jsou dva informační systémy, které vedou k velké chybovosti 

v datech, vyvolávají častější potřebu inventur, protože data jsou nepřesná. Bohužel 

s těmito komplikacemi se nesetkává pouze oddělení Výroby, ale i další.  

Nedostatečné výrobní prostory vedou k častému internímu poškození materiálu nebo 

hotových výrobků, protože pracovníci nemají dostatečný prostor pro manipulaci.  

Mohou mít také podíl na prostojích ve výrobě, kdy například pracovník musí čekat, 

než je mu navezen svitek na linku. Dále je pak vedení podniku limitováno prostorem 

v dalším rozšíření výrobních zařízení a musí se uzpůsobit stávajícímu prostoru.  

Z pozorování dále vyplynulo, že pracoviště ve výrobě působí vizuálně neuspořádaně 

a nepořádně.  

3.12.3 Rizika 

Mezi rizika výrobního procesu patří onemocnění velkého počtu zaměstnanců, což 

by mohlo vést až k zastavení výroby. Další problém by byl způsoben nedodáním 

materiálu od dodavatelů, protože sám podnik by nemohl uspokojit své zakázky 

u odběratelů a také by to vedlo například k omezení nebo zastavení výroby určitého 

produktu. 

Poškození materiálu je hrozbou nejen z důvodu, že v zásobách materiálu jsou vázány 

peníze, ale musel by se objednat nový materiál, což by vedlo ke zpoždění dodacích 

termínů zakázek pro zákazníky. 

Výpadek skladového systému Lokia, by měl za následek, že by nebyl elektronicky 

zaevidován spotřebovaný materiál a také vyrobené výrobky. Výpadek informačního 

systému MS Navision by přinesl dopad na celý podnik, pracovníci výroby by nemohli 

zaevidovat výrobu v tomto systému a následně oddělení Logistiky by nemohlo 

vyfakturovat vyrobené zakázky.  
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3.12.4 Příležitosti 

Rozšíření výroby o nové výrobní linky by nebyla příležitost nejen pro oddělení Výroby, 

ale pro celý podnik. Firma do budoucna plánuje pořízení nových výrobních linek. 

Jednou z nich je dělící centrum, které přispěje k tomu, že podnik XY bude soběstačný 

v dělení svitků na semicoily a nebude tak využívat služeb externí firmy.  

S pořízením výrobních linek určitě souvisí i zavedení metody 5S, která by přinesla ve 

výrobní hale pořádek a zefektivnila by práci zaměstnanců výroby.  

Jako velká příležitost se jeví i například implementace MES systému, který by usnadnil 

plánování výroby, zprostředkoval přenos dat přímo z výrobních linek a přispěl 

by k automatizaci výroby. Procesy ve výrobě, ale i v celém podniku by se zásadně 

zjednodušily implementací jednoho informačního systému, místo stávajících dvou. 

Určitě by dále bylo dobré posílit komunikaci mezi vedením podniku a jeho zaměstnanci 

prostřednictvím Shop Floor Managementu, konkrétně zavedení pravidelných schůzek, 

kde by se scházeli Manažer provozu a Manažer výroby s pracovníky výroby.  

Firma by mohla popřemýšlet o přestěhování se do větších prostorů případně 

o vybudování vlastního závodu. Ale vzhledem k tomu, že podnik působí v blízkém 

okolí Brna, byla by tato snaha ztížená nedostatkem, případně vysokou cenou pozemků 

v této oblasti. 

Určitě by stálo za to, udělat průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci a na základě toho 

upravit nebo rozšířit současné benefity a finanční ohodnocení, tak aby se zvýšila 

motivace stávajících i potenciálních zaměstnanců. 
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Tabulka č. 3: Souhrn analýz výrobního procesu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pozitiva Negativa Rizika Příležitosti 

používání čteček 

čárových kódů 

nedostatek 

zaměstnanců 
nedodání materiálu 

zavedení principů 

metody 5S 

šetrnost k životnímu 

prostředí 

absence dat nebo 

chybná data v inf. 

systémech 

onemocnění 

velkého počtu 

zaměstnanců 

sjednocení inf. systémů 

do jednoho, případně 

zavedení MES systému 

důraz na kvalitu 

používaného 

materiálu 

neuspořádaná 

pracoviště 

poškození materiálu 

nebo vyrobených 

výrobků 

zavedení schůzek SFM 

snaha o rozšiřování 

výroby o nové 

výrobní linky, a tím 

i rozšíření 

výrobního portfolia 

nedostatečné 

výrobní prostory  

nemožnost evidence 

výroby kvůli 

výpadku 

informačního 

systému 

zaměření se na přilákání 

nových zaměstnanců 

velkosériová výroba časté prostoje  

neustálé přizpůsobování 

nebo rozšíření prostorů 

společnosti 

Vybrané příležitosti ze souhrnu analýz výrobního procesu budou dále zpracovány 

v návrhové části práce. 

Konkrétně se jedná o přizpůsobení současného výrobního prostoru prostřednictvím 

nového layoutu výrobní haly z důvodu pořízení nových výrobních linek.  

Dále bude zpracován návrh na implementaci metody 5S. 

V průběhu vypracování návrhové části se však mohou vyskytnout i jiné podněty pro 

další návrhy. 

Nicméně nebude rozebrána příležitost zavedení nového informačního systému 

společnosti případná implementace MES systému ve výrobě podniku, ani způsoby 

přilákání nových pracovníků, protože to není předmětem této diplomové práce. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

4.1 Pořízení nových výrobních linek 

Primárním podnětem pro vytvoření návrhu nového layoutu výrobní haly vybraného 

podniku je, že v nejbližší době proběhne pořízení nových výrobních zařízení. Jedná se 

o výrobní zařízení na dělení semicoilů a stripů a dále o linku pro výrobu nového 

produktu nazvaného „Click panel“, čímž dojde i k rozšíření výrobkového portfolia 

podniku XY. Jak tento panel bude vypadat je vyobrazeno na následujícím obrázku.  

Výrobní linka pro výrobu „Click panelu“ bude mít rozměry přibližně 17 x 2 metrů.  

 

Obrázek č. 27: Click panel 

(Zdroj: https://www.plechnastrechu.cz/wp-content/uploads/2020/08/c07e0368459b8a0fbdfb90fdfb72-

2.jpg) 

V současnosti podnik využívá služeb externí firmy pro dělení svitků na semicoily, 

což přináší další náklady v podobě přepravy materiálu do externí firmy a poté zpět 

do podniku XY. Svitky bývají zasílány do externí firmy i přímo od dodavatele. 

Objednávky na dělení svitků se uskutečňují nepravidelně, podle skladové zásoby 

semicoilů a požadavků na příslušenství v objednávkách od zákazníků.  

Občas se stane, že dojde k překážkám na straně externí firmy, například nemusí mít 

volné kapacity k nadělení materiálu v co nejkratším termínu anebo se nemusí podařit 

sehnat přepravce, který by doručil nadělené svitky zpět podniku v co nejkratším čase. 

Proto se podnik rozhodl investovat a pořídit dělící centrum, čímž se osamostatní v této 

oblasti a odpadnou náklady spojených s využíváním služeb externí firmy na dělení 

svitků. 

Rozměry tohoto zařízení budou přibližně 2 x 23 metrů. Tato linka by měla být schopná 

produkovat nadělené semicoily i stripy a tak v budoucnu může nahradit stávající dělící 

linku FORSTNER (F), na které se vyrábí pouze stripy.  
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Další změnou ve výrobě, která se měla již uskutečnit na konci roku 2020, byl přesun 

výrobní linky na trapézové plechy H12-3 do německé pobočky společnosti. Tento 

přesun byl však odložen z důvodu koronavirové krize a uskuteční se až podle vývoje 

epidemiologické situace v průběhu roku 2021. 

Jak již bylo zmíněno, do budoucna se také uvažuje o zrušení dělící linky FORSTNER 

(F), ale tato změna je prozatím v nedohlednu, proto se o ní v této diplomové práci 

nebude uvažovat při návrhu nového layoutu výrobní haly. 

4.2 Navrhovaný layout výrobní haly 

S pořízením nových výrobních linek velmi úzce souvisí změna layoutu výrobní haly 

podniku. Bohužel podnik nemá možnost rozšíření či výstavby další samostatné haly, 

protože prostory má v pronájmu, a proto musí docházet pouze k úpravám stávajících 

hal.  

Omezení při tvorbě návrhů nového layoutu výrobní haly tvoří dvě řady sloupů v hale 

a dále současné rozmístění výrobních linek SAMESOR, H12-2, H12-1 a S18, které není 

vhodné měnit z hlediska rozměrů těchto linek, navíc by ani při změně rozmístění těchto 

linek nevznikly zásadní prostorové úspory. V navrhovaném layoutu tedy tato zmíněná 

výrobní zařízení zůstanou na stejném místě.  

Z analýzy toku materiálu a výrobků pomocí Spaghetti diagramu a časového záznamu 

bylo zjištěno, že nejdelší a nejdéle trvající trasy převozu materiálu jsou ze skladu na 

linky příslušenství STYRO a CREST-LINE, proto se změna rozmístění bude týkat 

primárně těchto výrobních linek.  

Jak lze vidět z obrázků znázorňující současný stav výrobní haly a stav po změně, 

nejzásadnější změnou je odstranění regálů skladu v dolní levé části layoutu. Tyto regály 

budou přesunuty do jiné haly podniku XY. Do budoucna lze předpokládat, že s dalším 

rozšířením výroby budou přesunuty i zbývající regály skladu v pravé části layoutu 

a pracovníci výroby a skladu tak budou operovat v samostatných halách.  

Nově vzniklý prostor bude sloužit pro umístění linek pro výrobu příslušenství. 

Do tohoto prostoru budou v navrhovaném layoutu výrobní haly přemístěny výrobní 

linky STYRO a CREST-LINE (CL), na kterých se vyrábí příslušenství ze semicoilů 

a dále bude přesunuta i výrobní linka BIEGEMASTER (B), na které se ohýbají stripy. 
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V souvislosti s výrobní linkou BIEGEMASTER (B) je v návrhu uvažováno s přesunem 

linky FORSTNER (F) a regálů pro umístnění stripů do nově vzniklého prostoru, aby 

bylo dosaženo kompaktnějšího uspořádání zařízení pro výrobu příslušenství. V případě, 

že by opravdu došlo k přesunu této linky na nové místo, bylo by nutné dokoupit vozík 

decoileru, protože tato linka ho má společný s linkou H12-2. Pokud by tato investice 

nebyla možná, musela by výrobní linka FORSTNER (F) zůstat na současném umístění 

mezi linkami SAMESOR a H12-2, čímž by ale vznikla dlouhá vzdálenost k lince 

BIEGEMASTER (B), kde jsou stripy dále zpracovávány. 

Nové výrobní zařízení „dělící centrum“ bude v tomto prostoru umístěno u sloupů haly, 

bude se jednat o poměrně dlouhou výrobní linku. Navíc z obou stran zařízení je nutné 

mít prostor pro manipulaci se vstupním materiálem (svitky) i výstupními polotovary 

(semicoily, stripy), proto se toto umístění jeví jako ideální.    

Z druhé strany sloupů je navrhnuto umístění regálů pro stripy a rozmístění zbylých 

výrobních linek. V návrhu jsou výrobní linky umístěny decoilerem, kam se nasazuje 

svitek do uličky, aby na ně bylo možné materiál navést. V tomto novém prostoru 

vymezeném pro výrobu příslušenství by dále mohlo vzniknout i místo pro mezisklad 

hotového příslušenství, odkud by si vyrobené produkty přebírali zaměstnanci skladu.  

Další změna se projeví i u produkce plechů. V navrhovaném layotu se již počítá, 

že výrobní linka pro trapézové plechy H12-3 je přesunuta na německou pobočku 

podniku a její místo zaujímá nová výrobní linka pro výrobu produktu „Click panel“. 

Tuto linku nelze umístit na současné místo dělící linky FORSTNER (F), protože mezi 

výrobními linkami SAMESOR a H12-2 je nedostatečný prostor pro novou linku a nebyl 

by zde ani prostor pro odebírání vyrobených palet krytiny z linky SAMESOR.  

Vzniklý prostor mezi výrobními linkami SAMESOR a H12-2 by se dal proto dočasně 

využít pro umisťování rolí ochranných fólií a stohů palet z venku, které skladníci 

výroby naváží do haly nepravidelně podle potřeby a zatím jsou umisťovány tam, kde je 

zrovna místo. Skladníci výroby zajišťují dodávky stohů palet přímo k výrobním linkám, 

takže v případě zaneprázdněnosti skladníka musí operátor výroby na palety čekat. Takto 

by odpadly časové prostoje, protože by si operátor výroby mohl palety umístit k výrobní 

lince sám pomocí ručního vozíku.  
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Další nový prostor vzniklý po přemístění výrobních linek na příslušenství by mohl 

prozatím sloužit jako mezisklad pro vyrobené plechy. Do budoucna by se dal využít pro 

umístění dalších výrobních linek. Pokud by se zrušil aktuální mezisklad pro hotové 

výrobky, ve výrobní hale by vznikla hlavní ulička dostatečně prostorná pro projetí 

vysokozdvižných vozíků.  

Sklad vymezený pro skladování svitků a semicoilů zůstává beze změny, jen by bylo 

vhodné reorganizovat materiál a semicoily umisťovat v menší zvýrazněné ploše. Podnik 

XY by mohl držet nižší skladovou zásobu semicoilů než doposud díky soběstačnosti 

v dělení materiálu. Dělení potřebných semicoilů by se uskutečňovalo na principu pull 

výroby, tzn. na základě objednávek na příslušenství od zákazníků. Tyto semicoily 

by hned byly zpracovány na výrobních linkách a nevyrábělo by se účelně tzv. na sklad. 

Na sklad by se pak případně umisťovaly až zbytky, pokud by se semicoil nezpracoval 

celý.  

V navrhovaném layoutu došlo oproti původnímu stavu i k přemístění pracoviště mistrů 

výroby blíže k nové zóně výroby příslušenství. Z původního umístění pracoviště 

by mistři výroby museli chodit přes celou halu k linkám vyrábějícím příslušenství 

a měli by menší přehled o dění v této části výroby. 

 

Obrázek č. 28: Současný layout výrobní haly 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 29: Návrh layoutu výrobní haly 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vysvětlivky k layoutům výrobní haly zobrazuje následující tabulka.  

Tabulka č. 4: Legenda k layoutu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

1 prostor pro balení plechů a krytiny 

2 prostor pro balení příslušenství z ohýbačky (B) 

3 prostor pro balení hřebenáče půlkulatého z linky CREST-LINE (CL) 

4 prostor pro balení příslušenství z linky STYRO 

M pracoviště mistrů výroby 

4.2.1 Spaghetti diagram toku materiálu a výrobků navrhovaného layoutu 

V současném návrhu špagetového diagramu je problematické uspořádání výrobních 

linek CREST-LINE (CL) a STYRO, na které se naváží semicoily ze skladu v podstatě 

přes celou výrobní halu. Tyto dlouhé toky materiálu se snaží eliminovat nový návrh 

layoutu výrobní haly, ve kterém vznikla nová zóna pro výrobu příslušenství a oddělila 

se tak od výroby plechů a krytiny. 
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Barevné značení toků zůstalo jako v layoutu současného stavu, tedy toky materiálu 

(svitky) jsou zobrazeny modrou barvou, toky polotovarů (stripy, semicoily) zobrazuje 

zelená barva a toky výrobků jsou vyznačeny červeně.  

Semicoily budou nově klasifikovány jako polotovary, protože si je podnik bude dělit 

sám ze svitků, proto jsou také jejich toky vyznačeny zeleně.  

Toky, které by se měly uskutečňovat pouze minimálně, jsou označeny přerušovanou 

čarou. Jedná se o polotovary, které nejsou zpracovány hned, ale jsou přesunuty na sklad, 

kde čekají na další využití. 

Jak již bylo zmíněno, u těchto zásob polotovarů (semicoily a stripy) by podnik měl mít 

za cíl využívat princip pull výroby, protože v zásobách rozpracované výroby je vázán 

kapitál.  

 

Obrázek č. 30: Návrh budoucího Spaghetti diagramu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

4.2.1.1 Očekávaný časový záznam toku materiálu a výrobků 

V tabulce jsou vyčíslené průměrné vzdálenosti a časy pro každý tok přepravovaného 

materiálu, polotovarů a výrobků tak, jak by je realizovali pracovníci výroby 

po přemístění výrobních linek.  

Vzdálenosti a časové záznamy toků materiálu na výrobní linky SAMESOR, S18 a H12  

a toky z těchto výrobních linek do balení 1 (cesty 16 až 23) byly převzaty z původního 



78 

 

Spaghetti diagramu, protože v případě těchto hodnot nedošlo oproti původnímu stavu 

ke změně.  

U nové výrobní linky Click panel byly použity vzdálenosti a časové záznamy rovněž 

z původního diagramu z linky H12-3. Nová výrobní linka Click panel má být nově 

umístěna na pozici této linky, proto se nepředpokládá, že by se vzdálenosti a časy toku 

materiálu, případně výrobků týkající se této linky nějak zásadně změnily oproti 

původnímu stavu. 

Další datové záznamy byly pořízeny v době, kdy už podnik přesunul část regálů do jiné 

haly, proto vzdálenosti mohly být odkrokovány a následně přepočítány na metry, jako 

tomu bylo v původním časovém záznamu v analytické části práce. Délka kroku byla 

stanovena na 70 cm a jednotlivé časy vzdáleností byly změřeny pomocí stopek 

a porovnány s původním časovým záznamem a vzdálenostmi. Pro každý tok byly 

určeny tři vzdálenosti a změřeny tři časy a z těchto zjištěných dat byl následně 

vypočítán aritmetický průměr pro vzdálenost i čas u každého vyznačeného toku. 

Očekávané záznamy jsou orientační, protože výrobní linky v nově vzniklém prostoru 

nejsou ještě umístěné.  

Tabulka č. 5: Očekávané časové záznamy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklad 
Číslo 

cesty 
Odkud Kam 

Průměrná 

vzdálenost 

v m 

Průměrný 

čas v min 

svitek 1 sklad materiálu dělící centrum 30 1:31 

semicoil 2 dělící centrum STYRO 17 1:09 

semicoil 3 dělící centrum CL 26 1:28 

stripy 4 dělící centrum B 15 0:16 

semicoil 5 dělící centrum sklad materiálu  19 1:09 

stripy 6 dělící centrum  regál stripů 10 0:20 

svitek 7 sklad materiálu F 25 1:21 

stripy 8 F regál stripů 8 0:14 
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stripy 9 F B 13 0:25 

stripy 10 regál stripů B 10 0:17 

paleta 

příslušenství 
11 B 

hotové 

příslušenství 
18 0:28 

semicoil 12 sklad materiálu STYRO 25 1:25 

paleta 

příslušenství 
13 STYRO 

hotové 

příslušenství 
16 0:20 

semicoil 14 sklad materiálu CL 29 1:30 

paleta 

příslušenství 
15 CL 

hotové 

příslušenství 
16 0:18 

svitek 16 sklad materiálu SAMESOR 17 1:10 

paleta plechů 17 SAMESOR balení 1 17 0:24 

svitek 18 sklad materiálu H12-2 20 1:17 

paleta plechů 19 H12-2 balení 1 16 0:24 

svitek 20 sklad materiálu H12-1 23 1:31 

paleta plechů 21 H12-1 balení 1 16 0:29 

svitek 22 sklad materiálu S18 29 1:47 

paleta plechů 23 S18 balení 1 29 0:44 

svitek 24 sklad materiálu Click panel 34 1:43 

paleta plechů 25 Click panel balení 1 29 1:47 

paleta plechů 26 balení 1 hotové plechy 16 0:22 

V původním Spaghetti diagramu navezení semicoilu na výrobní linku STYRO trvalo 

v průměru 2:39 min a vzdálenost byla přibližně 89 metrů. U výrobní linky 

CREST-LINE vzdálenost byla cca 83 metrů a navezení materiálu trvalo v průměru 

2:27 minut. 
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Po přemístění těchto výrobních linek je očekávaná průměrná vzdálenost navezení 

materiálu ze skladu na linku STYRO v průměru 25 metrů a odhadovaná délka trvání 

1:25 minut. Průměrná vzdálenost ze skladu materiálu na výrobní linku STYRO se tedy 

zkrátila o 64 metrů a čas se snížil o 1:14 minut. 

U tohoto toku materiálu by se měla využívat pull výroba, kdy by se nadělené semicoily 

z dělícího centra přepravovaly přímo k výrobním linkám, kde budou rovnou 

zpracovány. V tomto případě by se průměrná vzdálenost z dělícího centra na linku 

STYRO ještě snížila na zhruba 17 m a průměrný čas se zkrátil na 1:09 minut. 

Navezení materiálu ze skladu na linku CREST-LINE dříve trvalo v průměru 2:27 minut 

a průměrná vzdálenost byla 83 metrů. Nyní se očekává, že tento přesun bude trvat 

v průměru 1:30 minut a průměrná vzdálenost bude cca 29 metrů. Průměrná vzdálenost 

ze skladu na výrobní linku CREST-LINE se zkrátila o 54 metrů a průměrný čas se snížil 

o 0:57 minut. 

Při přesunu materiálu z dělícího centra se průměrná vzdálenost sníží na 26 m 

a průměrný čas zkrátí na 1:28 minut.  

Ke snížení průměrných vzdáleností a časů došlo i u přesunu stripů z dělící linky 

FORSTNER (F) na ohýbačku BIEGEMASTER (B), kde průměrná vzdálenost byla 41 

metrů a trvala 0:55 minut a očekávaná průměrná vzdálenost je 13 metrů a měla by trvat 

asi 0:25 minut. Průměrná vzdálenost mezi těmito dvěma linkami se tak snížila 

o 28 metrů a průměrný čas se zkrátil o 0:30 minut.  

4.3 Návrh implementace metody 5S 

Během jednotlivých pozorování prováděných ve výrobě podniku byly zjištěny další 

problémy. Jedná se o vizuální pohled na jednotlivá pracoviště a výrobní halu podniku 

jako celek.  

Pracoviště výrobních linek působí velmi neuspořádaně a nepořádně. V pracovním 

prostoru zaměstnanců se nachází předměty, které jsou nepotřebné. 

Vyrobené výrobky a polotovary na paletách spolu s manipulačními prostředky jsou 

často umístěné v prostoru výroby dle toho, kde na ně bylo zrovna místo. Takto 

se umisťují i některé druhy materiálů, jako jsou např. prázdné dřevěné palety 

či ochranná fólie, ve skladu materiálu.  



81 

 

To vše zvyšuje riziko úrazů, způsobuje nadbytečné pohyby a cesty pracovníků a tím 

i vyšší čas při hledání konkrétních předmětů nebo transportů materiálu či výrobků. Tyto 

činnosti nepřidávají hodnotu výrobkům a označují se jako plýtvání. Cílem podniků je 

plýtvání co nejvíce minimalizovat, proto bych doporučila podniku XY zavést metodu 

5S ve výrobní hale a později ji rozšířit i do dalších oddělení, včetně kanceláří.  

Implementace metody 5S je relativně levná a efektivní záležitost, na které se podílí 

nejen vedoucí pracovníci, ale i samotní zaměstnanci.  

V týmu zaměstnanců podílející se na zavádění metody 5S by měl být manažer provozu, 

manažer výroby, mistři výroby, údržbář, operátoři výroby, skladníci výroby a také 

manažer kvality. 

Manažer výroby by měl působit jako vedoucí týmu a o průběhu zavádění metody 5S 

by měl informovat manažera provozu, který by mu měl dávat zpětnou kontrolní vazbu. 

Oba manažeři spolu s manažerem kvality by měli mít znalosti principů metody 5S 

a Kaizenu, které budou dále předávat zaměstnancům.  

Před schůzí s mistry výroby a ostatními zúčastněnými členy by manažer výroby 

s manažerem kvality měli připravit dokumentaci, případně prezentaci vysvětlující 

principy metody 5S. 

Poté by měla následovat úvodní schůzka, kde budou všichni účastníci informováni 

o principech metody 5S a s časovým plánem, s cíli a přínosy, jak bude implementace 

probíhat a co bude mít každý pracovník na starosti.  

Jako další krok bych doporučila, aby manažer výroby a mistři výroby prošli spolu 

s vybranými zaměstnanci výrobní halu, tedy prostory pro skladování materiálu 

a výrobků, jednotlivá pracoviště linek včetně pracoviště mistrů a společně rozhodli 

o potřebnosti předmětů, pracovních pomůcek a vybavení.  

Také by bylo dobré nalézt způsob odstranění nevyhovujících starých vodících čar na 

podlaze, který by byl zrealizován, než se bude pokračovat s implementací dalších 

principů 5S. Dále by bylo žádoucí na pracoviště výrobních linek zakoupit nové stoly 

a židle ergonomicky vyhovující operátorům výroby.  

Předměty, které pracovníci ke své práci nevyužívají, by měly být rovnou vyhozené 

do odpadu. Další předměty by měli pracovníci roztřídit podle frekvence využití 
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a případně je označit barevnými papírky, aby o nich následně mohl tým diskutovat, zda 

jsou potřebné či nikoliv.  

Po následném vyhodnocení předmětů bude pro každý předmět určené místo, kde 

se bude daný předmět nacházet. Předměty by měly být uloženy podle zásad ergonomie 

tak aby došlo k odstranění zbytečných pohybů. Místa pro uložení předmětů budou 

označená štítkem. Místa pro palety, sběrné nádoby odpadu a palety hotových výrobků 

lze označit podlahovou páskou, případně speciálním sprejem či barvou. Doporučovala 

bych zvolit spíše tu pásku, aby bylo snazší v případě potřeby značení na podlaze měnit.  

Systém značení barev by mohl být: 

- červená – pro palety se zákrytovými plechy; 

- žlutá – pro zóny skladu nebo vyhrazené pro pohyb pracovníků; 

- modrá – pro prázdné palety u linek; 

- bílá – pro sběrné nádoby odpadu; 

- zelená – pro prostor na nabíjení manipulačních prostředků; 

- černo-žlutá – výstraha (je např. použita na sloupech ve výrobní hale). 

Systém značení by měl být následně uveden ve vnitřních směrnicích nebo předpisech 

podniku. Systém značení barev je vytvořen na základě současného značení v hale, které 

se využívá částečně, protože neodpovídá aktuálním potřebám podniku XY, ale 

zaměstnanci jsou na škálu barev zvyklí.  

Dalším krokem je pečlivý úklid výrobní haly, který zahrnuje vyčištění všech výrobních 

linek, stolů jednotlivých pracovišť, podlah spolu s umytím oken nebo manipulačních 

prostředků. Operátoři výroby by si svá pracoviště měli vyčistit sami a údržbář by měl 

opravit závady na výrobních linkách zaznamenané v průběhu úklidu.  

V průběhu jednotlivých činností je dobré vést záznamy a poznatky o vylepšeních 

a eliminaci plýtvání.  

Následující činností je vytvoření vizualizace a standardů, případně návodů, které budou 

umístěny na jednotlivá pracoviště, aby byly činnosti současných i budoucích pracovníků 

usnadněny a pracovali rychleji při provádění činností stejným způsobem.  
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Tento krok se především týká manažera kvality a manažera výroby, kteří sestaví návody 

a standardy ze získaných záznamů a poznatků z průběhu předchozích kroků 

implementace metody 5S.  

Je důležité motivovat všechny pracovníky, aby poté nastavený stav dodržovali 

a případně dávali další podněty a připomínky ke zlepšování nastavených současných 

standardů a návodů. Pracovníci by rovněž měli být řádně proškoleni na principy metody 

5S, aby správně pochopili smysl těchto principů a dokázali je správně dodržovat.  

Každý operátor i skladník výroby by měl zodpovídat za své pracoviště a udržovat 

nastavený standard. Mistr výroby by potom měl provádět pravidelné kontroly 

nastaveného stavu a jejich vyhodnocení předávat manažerovi výroby.  

4.4 Návrh vizuálních prostředků ve výrobě 

Navrhovaný systém značení vodících čar na podlaze ve výrobní hale byl představen 

v předcházející kapitole. V této kapitole bych navrhla další vizuální prostředky, které 

by mohly být využity ve výrobním procesu podniku XY.  

V souvislosti s principy metody 5S by u každé výrobní linky mohla být vytvořena 

nástěnka nebo tabule, na kterou se umístí zalaminované návody a také by mohla 

obsahovat přihrádky pro výrobní plány, výkazy práce a plán údržby a úklidu.  

Tyto návody by za velmi krátký čas informovaly nového pracovníka na pozici operátora 

výroby o technologických procesech při výrobě. V případě dalších dotazů by se pak 

obrátil na mistra výroby nebo své kolegy. Tímto způsobem by se mohla zkrátit doba 

potřebná k zaškolení nových zaměstnanců. 

Stávajícím zaměstnancům by pak návody sloužily jako rychlý tahák, pokud by si nebyli 

něčím jisti.  

Nástěnky by mohly být vytvořeny pracovníkem údržby z plechových tabulí a následně 

přichyceny k výrobním linkám, kde by je operátoři výroby měli snadno k dispozici. 

Příslušné dokumenty, které se každý den několikrát mění, by se vkládaly 

do magnetických rámečků.  
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Dále v analytické části práce byla zmíněna nástěnka, která se nachází ve výrobní hale 

před ohýbací linkou. Na této nástěnce jsou vyvěšené dokumenty podniku, jako je 

organizační struktura a dále je tato nástěnka využívána k prezentaci dat spíše oddělením 

kvality. 

Nástěnka by mohla být doplněna o layout výrobní haly, plánované projekty a dále 

by zde mohly být prezentovány principy zaváděné metody 5S spolu s návrhy 

a připomínkami. Dále bych zde nechala prostor pro vyvěšení rozpisů směn a již 

zmiňovaných vyhodnocení výroby z oddělení kvality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiný způsob využití této nástěnky by mohl být, že by byla používaná pro prezentaci 

podkladů schůzek SFM oddělení výroby a kvality.  

Plán údržby Plán úklidu 
Plán výroby 

Výkaz práce 

Návod 

Metoda 5S 

Layout výrobní haly 

 

Návrhy a 

připomínky 

Organizační struktura 

 

Plánované 

projekty 

Rozpis směn Vyhodnocení 

Obrázek č. 31: Návrh tabule na výrobní linky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek č. 32: Návrh podoby nástěnky ve výrobní hale 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.5 Návrh schůzek SFM ve výrobě 

Ve vybraném podniku se porady manažerů uskutečňují každý den, nejen v rámci 

podniku, ale i se zahraničními pobočkami.  

Pravidelné schůzky výroby za účasti manažera kvality by se uskutečňovaly pravidelně 

jedenkrát týdně.  

Na těchto schůzkách by byly prezentovány například plánované objemy výroby, opravy 

linek, týdenní vyhodnocení reklamací od zákazníků, jejichž původ je z oddělení výroby, 

dále aktuální problémy a nápravná opatření apod.  

Účastníci by se sešli u výše zmiňované nástěnky ve výrobě, případně by stálo za úvahu 

do výrobní haly umístit obrazovku na promítání potřebných podkladů. V dnešní době je 

vše zpracováváno na počítačích a podklady pro schůzky by se aspoň nemusely tisknout 

v papírové podobě.  
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5 PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ  

V této kapitole se zabývám zhodnocením doporučených návrhů a jejich ekonomickým 

vyčíslením. Zhodnocení doporučených návrhů shrnuje přínosy jednotlivých 

navrhovaných změn pro podnik XY. Ekonomické hodnocení pak vyčísluje náklady 

na realizaci jednotlivých návrhů navržených v předchozí kapitole.  

5.1 Zhodnocení doporučených návrhů 

Přijmutím vytvořeného návrhu nového layoutu výrobní haly by mělo dojít oproti 

současnému stavu ke zkrácení tras transportu materiálu na výrobní linky STYRO 

a CREST-LINE. V těchto případech se zkrátí nejen délka trasy a čas potřebný k převozu 

materiálu, ale také doba čekání operátora linky při navezení materiálu.   

V souvislosti se zásobami materiálu je doporučeno využívat systém pull výroby, aby 

polotovary byly vytvářeny a dále zpracovávány dle objednávek od zákazníků 

a netvořily se velké zásoby těchto polotovarů na skladě, čímž by pak mohlo dojít 

i k redukci skladovacích ploch určených pro polotovary.  

Dalším z návrhů bylo zavedení principů metody 5S na pracovištích ve výrobní hale. 

Pokud se bude udržovat pořádek na pracovišti, předměty se nebudou odkládat tam, kde 

je zrovna místo a dojde ke zlepšení pracovní podmínky pro zaměstnance. Pracovníci 

budou mít menší časové prostoje při hledání potřebných předmětů nebo při vzájemném 

vyhýbání se při transportu předmětů s použitím manipulačních prostředků.  

Kromě toho, principy metody 5S zlepšují sebedisciplínu člověka, jeho motivaci k práci 

a přináší čisté a bezpečné pracovní prostředí.   

Jedním z doporučených návrhů dále je pořádání pravidelných schůzek SFM ve výrobě. 

Pracovníci výroby by se dozvěděli budoucí plány, problémy, nedostatky a jejich řešení 

apod. Získali by lepší přehled o dění v podniku, což by vedlo ke změně samotné 

komunikace a spolupráce nejen mezi pracovníky, ale i mezi odděleními, se kterými 

výroba úzce spolupracuje.  

Tyto návrhy si s sebou nesou zlepšení i na úrovni vizuálního managementu, proto byly 

navrženy další prostředky jako je značení nových podlahových zón, vytvoření nebo 

úprava nástěnných tabulí apod. Tyto prostředky by měly přispět k přehlednosti 
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výrobního procesu například pro nové zaměstnance ale také pomoci i současným 

pracovníkům. 

Navržená doporučení se vzájemně prolínají a úzce spolu souvisí. Pokud se podnik 

rozhodne využít jen některá doporučení, mělo by i tak dojít ke zlepšení. 

5.2 Ekonomické zhodnocení  

U návrhů nákladů jsem převážně vycházela z ceníků dodavatelů, od kterých firma běžně 

nakupuje. Náklady na pořízení linek zde nejsou uvedeny, protože v této diplomové 

práci pracuji již se skutečností, že linky budou pořízeny.  

Výsledné ceny jsou pouze orientační. Jedná se o základní ceny bez 21% DPH. 

Není zde zahrnuta cena za lidskou práci, protože je velmi obtížné ji vyčíslit. Pokud 

by se firma rozhodla realizaci návrhů provádět prostřednictvím vlastních pracovníků, 

cena práce bude nižší než při využití externích firem.  

Při vytváření této diplomové práce nebyla zjišťována data například o mzdách 

pracovníků, produktivitě práce, době čekání pracovníků apod. Proto ekonomické 

přínosy doporučených návrhů nelze jednoznačně vyčíslit a výsledky by se projevily 

až v budoucnu. 

Náklady na přemístění linek  

Vozík decoileru k lince FORSTNER (F) 330 000 Kč 

Přívodní kabel pro 5 linek – cca 250 m 30 000 Kč 

Energo žlaby pro kabeláž s montážním materiálem – cca 50 m 13 000 Kč 

Další pomocný materiál (prodloužení, šrouby apod.) 2 000 Kč 

Náklady celkem 375 000 Kč 

V návrhové části jsem uvedla, že přesunutí dělící linky FORSTNER není nutné. 

Nicméně bych tuto variantu doporučila, aby nevznikla dlouhá cesta pro transport stripů 

z této linky na ohýbací linku BIEGEMASTER, kde jsou stripy dále zpracovávány. 

Z tohoto důvodu jsem náklady na pořízení vozíku decoileru uvedla v této kalkulaci.  
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Náklady na implementaci metody 5S  

Zbroušení betonové podlahy haly – cca 160 Kč/m
2
 270 000 Kč 

Dílenské stoly k výrobním linkám – 7 ks 32 200 Kč 

Pracovní židle k výrobním linkám – 8 ks 20 800 Kč 

Podlahová páska – 70 Kč/ 33 m (různé barvy)   1 050 Kč 

Úklidová stanice a čisticí prostředky 5 000 Kč 

Náklady celkem 329 050 Kč 

Opět lze říct, že zbroušení betonové podlahy ve výrobní hale podniku není úplně nutný 

krok, nicméně pro lepší vizuální dojem a přehlednost vodících čar v hale bych toto 

řešení doporučila. Tento krok by však mohl být problematický, protože firma má 

výrobní prostory v nájmu a záleželo by tak na domluvě s majitelem. Bez této varianty 

by náklady na implementaci principů metody 5S byly orientačně 59 050 Kč. 

 

Náklady na vizuální prostředky ve výrobě  

Plech rovinný zinek pro tvorbu tabulí 1,25 x 1 m – 8 ks 640 Kč 

Samolepící informační pouzdro – balení 2 ks za 500 Kč 8 000 Kč 

Nástěnný držák s 10 panely – 10 ks 13 040 Kč 

Euroobaly – 2 balení po 50 ks 108 Kč 

Balení papíru formát A4 – v balení 500 ks 75 Kč 

Izolepa 15 Kč 

TV Panasonic úhlopříčka 55 palců 9 083 Kč 

Držák TV na zeď 818 Kč 

Náklady celkem 31 779 Kč 

Náklady na vizuální prostředky ve výrobě zahrnují položky pro výrobu nástěnných 

tabulí na výrobní linky. Na linkách FORSTNER a BIEGEMASTER bych však řešila 
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umístění pracovních postupů a návodů pouze prostřednictvím nástěnného držáku 

s panely, protože na těchto linkách není prostor pro umístění nástěnné tabule.  

Kalkulace zahrnuje i náklad na pořízení TV do prostoru výroby, v případě, že bypro 

schůzky SFM výrobního oddělení nebyla využita stávající nástěnka, která se nachází 

ve výrobě.  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zaměřila na zmapování výrobního procesu vybrané společnosti 

a vytvoření návrhů vycházejících z nástrojů štíhlé výroby, kterými jsou primárně 

metoda 5S a vizuální management. Dalším záměrem bylo vytvoření budoucího layoutu 

výrobní haly z důvodu pořízení nových výrobních linek. 

Teoretická část práce objasňuje pojmy jako je výrobní proces, rozmístění pracovišť, 

štíhlá výroba a její vybrané pojmy, ergonomie, vizuální management, Kaizen, principy 

metody 5S a Spaghetti diagram.  

V analytické části byl představen vybraný výrobní podnik, organizační struktura, 

výrobkové portfolio. Dále byl popsán výrobní proces firmy, současný layout výrobní 

haly, vytvořena analýza toku materiálu a výrobků pomocí Spaghetti diagramu a analýza 

vizuálních prostředků a vizuálního pořádku ve výrobě firmy. Analytická část práce je 

zakončena souhrnem analýz výrobního oddělení, z něhož vyplynuly příležitosti, které 

jsou následně rozpracovány v návrhové části práce. 

V návrhové části práce je vypracováno několik doporučení pro podnik, konkrétně návrh 

nového layoutu výrobní haly, implementace metody 5S a návrh dalších vizuálních 

prostředků pro výrobu podniku. 

V závěru práce je provedeno zhodnocení přínosů návrhů a ekonomické vyčíslení 

nákladů. Ekonomické vyčíslení přínosů není v současné době možné provést, protože 

výsledky navrhovaných doporučení se projeví až v budoucnu, pokud by je podnik 

využil.  

Věřím, že využití doporučených návrhů by mělo pro společnost pozitivní dopad a vedlo 

by ke zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance výroby a později i třeba pro další 

oddělení ve vybraném podniku.  
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I 

 

Příloha I: Data pro analýzu současného toku materiálu 

Č. cesty Odkud Kam Kroky Vzdálenost (m) 
Čas 

(min) 

1 sklad materiálu Samesor 30 21 1:33 

1 sklad materiálu Samesor 18 13 0:47 

1 sklad materiálu Samesor 25 18 1:09 

2 sklad materiálu F, H12-2 29 20 1:20 

2 sklad materiálu F, H12-2 40 28 1:53 

2 sklad materiálu F, H12-2 15 11 0:39 

3 sklad materiálu H12-1 31 22 1:23 

3 sklad materiálu H12-1 43 30 1:54 

3 sklad materiálu H12-1 25 18 1:15 

4 sklad materiálu S18 52 36 2:09 

4 sklad materiálu S18 32 22 1:25 

4 sklad materiálu S18 40 28 1:48 

5 sklad materiálu H12-3 35 25 1:33 

5 sklad materiálu H12-3 48 33 1:52 

5 sklad materiálu H12-3 65 45 1:44 

6 sklad materiálu STYRO 118 83 2:21 

6 sklad materiálu STYRO 125 88 2:31 

6 sklad materiálu STYRO 136 95 3:04 

7 sklad materiálu CL 115 81 2:15 

7 sklad materiálu CL 105 74 2:13 

7 sklad materiálu CL 133 93 2:52 

8 F (Forstner) B (Biegemaster) 63 44 1:06 

8 F (Forstner) B (Biegemaster) 55 38 0:47 

8 F (Forstner) B (Biegemaster) 60 42 0:53 

9 F (Forstner) regál stripů 65 45 0:43 

9 F (Forstner) regál stripů 72 50 1:12 

9 F (Forstner) regál stripů 76 53 1:21 

10 regál stripů B (Biegemaster) 9 6 0:11 

10 regál stripů B (Biegemaster) 15 11 0:23 

10 regál stripů B (Biegemaster) 12 8 0:13 

11 Samesor balení 1 25 17 0:23 

11 Samesor balení 1 27 18 0:26 

11 Samesor balení 1 25 17 0:24 

12 H12-2 balení 1 21 15 0:23 

12 H12-2 balení 1 23 16 0:25 

12 H12-2 balení 1 27 18 0:24 

13 H12-1 balení 1 23 16 0:29 

13 H12-1 balení 1 25 18 0:32 

13 H12-1 balení 1 22 15 0:25 

14 S18 balení 1 41 28 0:44 

14 S18 balení 1 43 30 0:37 



II 

 

14 S18 balení 1 40 28 0:51 

15 H12-3 balení 1 38 26 0:44 

15 H12-3 balení 1 36 25 0:32 

15 H12-3 balení 1 40 28 0:48 

16 STYRO hotové výrobky 33 23 0:52 

16 STYRO hotové výrobky 42 29 1:03 

16 STYRO hotové výrobky 37 25 0:58 

17 CL hotové výrobky 24 17 0:37 

17 CL hotové výrobky 35 25 0:54 

17 CL hotové výrobky 26 18 0:41 

18 B (Biegemaster) hotové výrobky 22 15 0:18 

18 B (Biegemaster) hotové výrobky 28 20 0:32 

18 B (Biegemaster) hotové výrobky 31 22 0:46 

19 balení 1 hotové výrobky 16 11 0:51 

19 balení 1 hotové výrobky 7 5 0:08 

19 balení 1 hotové výrobky 36 25 0:23 

 

  



III 

 

Příloha II: Data pro analýzu budoucího toku materiálu 

Č. cesty Odkud Kam Kroky Vzdálenost (m) 
Čas 

(min) 

1 sklad materiálu dělící centrum 54 38 1:36 

1 sklad materiálu dělící centrum 33 24 1:17 

1 sklad materiálu dělící centrum 41 29 1:39 

2 dělící centrum STYRO 23 16 1:07 

2 dělící centrum STYRO 26 18 1:10 

2 dělící centrum STYRO 24 17 1:09 

3 dělící centrum CL 35 25 1:26 

3 dělící centrum CL 38 27 1:29 

3 dělící centrum CL 39 27 1:30 

4 dělící centrum B 22 15 0:17 

4 dělící centrum B 20 14 0:14 

4 dělící centrum B 22 15 0:18 

5 dělící centrum sklad materiálu 24 17 1:06 

5 dělící centrum sklad materiálu 31 22 1:09 

5 dělící centrum sklad materiálu 27 19 1:11 

6 dělící centrum regál stripů 16 11 0:22 

6 dělící centrum regál stripů 12 8 0:17 

6 dělící centrum regál stripů 15 11 0:20 

7 sklad materiálu F 27 19 1:11 

7 sklad materiálu F 42 30 1:32 

7 sklad materiálu F 35 25 1:19 

8 F regál stripů 11 8 0:13 

8 F regál stripů 14 10 0:17 

8 F regál stripů 7 5 0:12 

9 F B 17 12 0:26 

9 F B 19 13 0:23 

9 F B 20 14 0:26 

10 regál stripů B 12 8 0:14 

10 regál stripů B 14 9 0:16 

10 regál stripů B 17 12 0:21 

11 B hotové příslušenství 21 15 0:24 

11 B hotové příslušenství 27 19 0:27 

11 B hotové příslušenství 28 20 0:31 

12 sklad materiálu STYRO 39 27 1:26 

12 sklad materiálu STYRO 36 25 1:23 

12 sklad materiálu STYRO 32 22 1:25 

13 STYRO hotové příslušenství 23 16 0:19 

13 STYRO hotové příslušenství 21 15 0:17 

13 STYRO hotové příslušenství 23 16 0:22 

14 sklad materiálu CL 42 29 1:20 

14 sklad materiálu CL 43 30 1:43 



IV 

 

14 sklad materiálu CL 39 27 1:27 

15 CL hotové příslušenství 27 19 0:17 

15 CL hotové příslušenství 17 12 0:15 

15 CL hotové příslušenství 23 16 0:23 

26 balení 1 hotové plechy 17 12 0:21 

26 balení 1 hotové plechy 24 17 0:24 

26 balení 1 hotové plechy 26 18 0:22 

 


